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Arsberättelse i förbindelseväsende 1952
Marin radio från M / 02

till M / 52.
Av Ledamoten GöSTA BRIGGE .

Medan tidigare årsberättelser i vetenskapsgrenen förbindelseväsende oftast b a behandlat ämnen, som varit aktuella
tiden när mast den årsberättelsen inlämnats, har föredraganden för 1952 valt att söka ge en återblick på radions ut~eckling inom den svenska marinen under de senaste :JO
åren.
Avsikten är ej att här redogöra för den marina radions
historia med alla dess detaljer, c:ärlill är än,nd alllför omfattand e, utan snarare att ge en teknisk exposc över materielens utveckling från bör j an och frarn till våra dagar. Då
man dessutom med en viss rätt torde kunna betrakta år
1902 som den marina radions födelseår i Sverige, bör det
även vara på sin plats att i årsberättelsen för 1952 erinra
om 50-åringens tillblivelse och utveckling som en länk i den
ma rina krigskonsten.
A'nledningen till att man kan anse 1902 som den marina
radions födelseår är, att marinförvaltningen med stöd av
erfarenheterna från tidigare under 1900- 1901 gjorda försök, i bör j an av året, utöver redan befintliga försökssta tioner, anskaffade 8 kompletta fartygsstationer för gnisttelegrafering och i skrivelse den 25 mars 1902 kunde meddela,
att samtliga till rustning anbefallda l :a kl. pansarbåtar och
torp edkryssare för 1902 års eskaderövning skulle utrustas
ll1ed gniststationer. Samma år påbörja des även de tre första
gnistsignal stationerna i land, nämligen vid Oscar Fredriksborg vid befästningarna i Fårösund samt å fortet Kungsholmen, och därmed kan man säga, att grunden l agts till
ett fullst ändigt marint radionät såväl ombord son1 i land.
Und er försöksåren hade frågor rörande gnistmaterielen
handlagt s av minavdelningen inon1 marinförvaltningen sannolikt beroende på att t elefonmaterieln omhänderhades av
denna avdelning. Genom ett kungl. brev av den 28 juni 1901
bestämdes, att gnistmaterielen skulle hänföras till torpeduppbörd en, och fr o m 1902 synes torpedavdelningen i ma\'1l1förvaltningen och torpeddepartementen vid örlogsvarven
la övertagit hithörande frå gor.
'1'id8Jrrift i S.iiidiscndPt.

27

380
381

D.el är slutligen även av intresse att erfa r a, att f ra a.
111
. l persona l f'..or t ., e nna ma l ene
. l upp l ogs l lll
. "''bo
om t c l~ms.;:
handling samma år, enär marinförvallning en »sonl f an n
va1:a a f s_t<?t: .. vikl att_ f å förfoga ö~'ver e1; i1~.genjö1> s?m k u , 1 cr~
bll1va 1 tlllfallc att 1 mera avsevard man agna s1g at u lvcct·
l&ndct af gnisttelegrafering cn, sedan dens::unma börj ul till.
lämp as å flottans fartyg och anoronandet af nya dv li],:
anläggningar såväl fl fartyg som vid signalstationer lorcl~
vara att under n~irmaste tid förutse» genom unde rdanio
skrivelse den 2-1 januari 1902 hemställde om med gi nl nd~
atl p å torpedavdelninge n tills vidare få kontrakls ::!n ställu
en ingenjör. Kung]. Maj :ts beslut i denna fråga kom s n ~lb bet
ty »till denna ämbetsverkets framställning lämnade Ku nat:
Maj :l genom Nådigt brcf af den 7 februari samma år hi fall
och skull e ersättningen till bemälde ingenjör utgå me d :2.000
kronor från medel som voro eller blevo afsed ela !il! anskaffning af torpedmateriel.»

et

De första försöken.
Som redan inledningsvis antytts, hade under åren HJ001901 de första försöken skett med den nya gnistmalc riclen.
Kännedom om Marconis lyckade försök under 1895 h ade
sannolikt nått marinförvaltninge n redan 1899 eller ti diga re,
och den första tillförlitliga rapporlen om att gnism a te riel
användes utomlands erhölls år 1899 från fartygsch efen å
korvetten Balder, dåvarande kommendörkapte nen av 1. gr.
J. \V. L. Sidner. Balder besökte under sin långresa vint ern
1899- 1900 i början av november den engelska örlogss ta tionen Devonport, där fartygets officerare fingo tillfälle a tt bese örlogsvarvet. Efter detta besök rapporterade fart ygschefen, att det meddelats honom »att å engelska farty g h ade
under manövrerna försök gjorts med telegrafering uta n !rå d
och skulle desamma utfallit fördelaktigt.»
På hemställan av chefen för minavdelningen i en \'P~l
den 12 januari 1900 beslöt marinförvaltningc n, att man sk ulle
söka utverka hos mr Marconi att få lå na »ett ställ av apparaterna att användas under öfvningar med kusteska d ern».
Den skriftväxling, som därefter började mellan mari nför•
vallningen och den firma som. företrädde Marconi, n iimligen The \Virelcss Telegraph and Signal C :o Ltd sederm e~·,a
under februari eller mars samma år ändrat till Marcont 5
vVireJess Telegraph C:o Ltd, saknar ingalunda sina po än~e:··
Det första svar som erhölls på marinförvaltninge ns f örfrw

, 11

vittn a r om

in t re~: s e

från firmans sida, och man utt a lar

~~\ inga svårighet~!: atl utlårw mat t;, ri cl .för försi?.k s.i.~ttl~.c

{" religga. IVlan c rbJod t o m av en tva assistent e r for f o rso-

1.~115 genomförande. Under d e n fortsa tt a skriftväxlingen,

lär

de ekonomiska konsekvenserna av naturlig a skäl ä ven
pptogos a v i.•mb etsverke t, tyck les l\Iarconibolaget bliva allt1:1er tveks a mt och i brev den 28 februari 1900 tal:::de man
~ 111 stor arbetsbörda, omöjligt att skicka öve r några assist enter och alt yll e rligare experim e nt cnligl deras åsik t vo l'c
abso lu t onödiga. Firman blev direkt ohövlig i slutcl a v b:-e,·ct där s ista stycket lyder:
»The system is in jt;,elf a complete succes, and il is hoih
a waste of tim e and money to conlinu c with small experi1nents such a~ you suggesl.
Regrelling that I am compelled to send this answer, I
have . . .»
Då marinförvaltning en emcllerlid tyckts ha varit fast beslu ten att få tag i den nya ma te ri elen, lät m an sig inte
avskräcka av denna motgång utan tillskrev i stället Genera lkonsulatet i London och bad om hjälp i frf1gan. Ansträngningarna härifrån vo r o emellertid lika resultatlösa,
men m an fick den troliga an ledningen till firmans återhå lls amhet, nämligen den att patenten ännu ej blivit beviljade i Sverige eller Norge och att man därför ej ville
diskutera materi elens konstruktion. Genom konsulns m edve rka n fick man dock tillstånd alt sända över en officer
till En gland för alt närvara vid pågående försök, dock under förutsätt ning att inga som helst tekniska avslöjanden
skull e komma alt ske.
Samtidigt som korr espondensen mellan marinförvaltningen och Marconibolaget pågick uppträdde en överstelöjtnant
G. Braunerhjelm och gjorde anspråk på att ha uppfunnit
ett system för gnistsignalering. I en skrivelse den 2 mars
1900 till »Herr Statsrådet och Chefen för Kongl. Sjöförsvars
Departementet» vilken skrivelse omedelbart överlämnades
till »Kongl. Matinförvallninge n till den å tgärd , som. däraf
kan för anledas» framhöll Brannerhjelm att han, sedan hans
ll1edh jälpare ingenjör Axel Orling lämnat honom under 1899,
konstruLrat en kondensator, som visat sig »kraftigare » än
~åväi Marcanis oscillator som Orlings kulkondensator. Han
{ an1höl1 att hans apparater voro »till praktiskt bruk helt
ka·l'diga» ~ch utbad sig tillstånd a tt få göra f~.rsö~~ i Km:~s~ on a assisterad av kapten N. E. Andersson darstades. Forsoken komm o till stånd och Braunerhjclms apparater in1
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joclc att omnämnas, nämligen de ritningar han utarbetade

cch som han, vackert inbundna i röda p~i.rmar med guldfryck, adresserade till Hans Majeslät Konungen. (Fig 1.)

Marinförv altningen hade, som tidigare nämnts, fått tilltä nd att sända över en officer till lVIarconiholaget och vale t
p å löj lnant L. Key. Han _besök,te firman i sluL;t av april
1900 meJ_l rest!ltatet av besoket nlev o magert~ o da .. ~:' hans
rapp m:~. hamgar att l_Joan, dels hade svart. att fa _Lraffa M~-~-
coni sJalv, och dc]s fatt veta , all man eJ hade Jntrcsse for
»smä rre nationers representanter» , varvid m an hänvisad e
till, att man avvisat en liknande framställning från Österrik e. Han fick emellertid den inlressanta upplysningen, alt
Marconi inte hade n ågon stalion installerad på engelska
fartyg, men a tt det tyska rederiet 1\'"orcldeutsehe Lloyd h ade
en anl äggning på ångaren »Kaiser \Vilhelm>> och att en anläggning fanns på ett tyskt fyrskepp vid Borkum.
Samtidigt med marinförvaltningens a nsträngningar att f å
köpa g nistmateriel fr å n England hade vissa sonderingar
gjorts hos den tyska finnan Sicmens & Halske, där en del
försök smateriel beställts. Dylik malcriel tillverkades dessutom av Al1gcmeine Elektricitäls-Gcscllschaft (AEG) och
sedan d enna firma inkommit med elt anbud den 30 januari
1901 på kom pletta gnistsignalslalioncr till ett pris av lVI
4307.55 pr slation , tecknade marinförvaltningen kontrakt
med AEG den 8 februari 1901 för leverans av fvra stationer.
Genom d enna leverans kom AEG för en lång tid framåt a l t
bli en samleverantör av gnistmateriel till den svenska marinen, tro ts alt lVIarconibolagct, som. troligen fått vetskap
om att stora affärer höll p å att gå dem ur händerna, i slutet
av janua ri 1901 synbarligen funnit det lämpligt att ändra
sin politik mot Sverige. Man föres log t o m att marinförFig l.
valtningen skulle taga kontrakt med »l-Icr lVIajesty's Navy»,
sorn nu hade ungefär 30 anläggningar system lVIarconi och
sorn säk erligen skulle tillåta en demonstration ombord för
stallerades på stångtorpedbåten nr 145 och m i ndcpar ~c u1c~j svensk a officerare. AEG hade emellertid denna gång ta git
te t. Efter m tu:ga svårigheter ly~kades man under. apr·Il· ~.~:! hem sp elet, och d etta torde nog till stor d e l få tillskriv as
etablera förbmdelse mellan mmdepartem.entet och Lu_~·. " 1 d~n sv enske civilingenjören, sedermera sp ecia lingenjören
i närheten av Godnatl. Försöken upp togas senare hos ~~~ 1 VJd llla rinförvaltningen, Ragnar Rehndahl, som d å var verk1900 på den rus tade kusteskadern men rapporterades s_. 1• sa!'ll som konstruktör av apparater för telegrafering utan
mindre lvckade och ned lades närefter f ör gott. Inom. m all!. trad vid AEG.
" ·troen
t . s t..orre f Ol
o
•
s" älV
syn_es man int~ h ~ J1yst n ag?
förvaltn ingen
Den officer, som till största delen fick bära ansvaret för
rle för Braunerh] elms uppfmmng, och ttots alt ha n _J01 w gnistm a terielen und e r dessa första å r, var dåvarande löj tkämparle he r oisk t för sina ideer, tycks han snart h a. 1~ ,1 r llanten Ch . dc Champs. Han e rhöll marinförvaltningens
· 1a f o.. r J!a il'
· pao l wns f' ramao l an(
mit i skymundan . E,lt bev1s
Uppdr ag alt företaga ett stort antal resor till Tyskland, Eng-
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land och Fra nkrike för al t stud e ra den nya materielen, h·111
blev h esiktning~man vid leve ranserna, kon t rollan t och 1;
s!~dnin!Ssman vi.d ins!a~Jati~n c rna och fick. slutlige n ä vc~
l.Janslgora so n~ .ms lru klor pa den nya maten elen. ~-- s an n in~
en arbctsuppglf~ so 1 ~: var enorm, men som genomforde s På
ett u tomorden lllgt sa t t.
Installati onen av dc från AEG beställda anläggni ngarna
skedd e under sommaren HJ01. på IJansarbåtarna Thor, Odet1
och ~iord snmt på to rpedkry ssaren Clas Uggla.
l\lcd dc sålunda utrustade fartygen kunde under so nJ 1 n:~
ren och höslen HlOl omfattande systematiska försök g(•no;n.
föras Yid kusleskadern, och resultaten av dessa hl cvo heslämmandc för marinförvaltninge n'> beslut att fr ån oe h med
HJ02 föranstalta om anskaffning och installation :w 1h-lil·
- '
'
materiel i större omfattning.
Den första materielen .
Den första marina p ublik a tion, som behandlar gni sl m alericl cn, är ett 50-sidigt häfle »Kort Beskrifning öfvc r (;n istsignalmatericlcn och dess anvä ndning» utarb etad av Ku ngl.
Marinförvaltninge ns lorpedaYdelning. Boken är tryck t Hl03.
Trots sin koncentration och avsaknaden av figurer ger den
en god uppfattning om m ate ri elens konstruktion och Ycrkningssält jämte teorin för den elektriska vågrörelsen .
Gniststalionel na a rb etade med våglängder omkri ng GO(i
mete r, som snart blev den kommersiella trafikvågcn . För
mililbirt ändamål disponerades dock våglängder såvä l iiycr
som under 600 meler.
Av särskilt intresse är, att man redan i denna först a publikation framhöll avstämningens bclydclsc och risk e n för
obehörig avlyssning, vilket framgår av följande: »(;uwm
atl sålunda afstämma luftledningarna mot hvarandr n, hYilkel vid motlagningen sker genom att inkoppla e n stö rre
eller mindre del af jordspolen hvarigenom luftledn ingens
elektriska längd inom vissa gränser kan ökas eller m inskas,
Yinncs ock det mål, alt ett meddelandes afläsandc m edelst
en apparat, föt· hvilkct det ej är afsedt, omöjliggöres eller
- ~llmin::-;lone i hög grad försvåras. Ur militär synpunkt ~ir del
däl'för av vikt, att vid ~ignnlering afstämda stationer c m~l ~
lan , ej större effekt användes, än hvad som erfordras fol
meddeland e ts oklanderliga mottagande. Är nämligen effekten onödigt stor, ökas sannolikhclcn för ett medd el andes
uppsnappande af e n icke afstämd sta tion.»
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Fig 2.

. I den år 1906 tryelda »Beskrifning öfver Gnistsignalmatenelen och dess användning» utarbetad av kaptenen vid
flottan G. El~elund å terfinnes utförliga beskrivningar p å d en
fo rst a_ matenelen, dess funktion och installation samt sammansaltningen av utrustningarna för olika farlvg.
~ h?k ens _anctra kapitel, som 'avhandlar gr{l~derna för
g~ust s1gnaler~n g och dess materiel, återfinna vi det princiPiell a kopplmgss chemat för en gnistsändare (fig 2) .
I sch ema t be lyder
L
luftledning.
S- S1 reglerbar spole.
J
jordledning.
c
kondensator.
G
gniststräcka.
I
induktor.
Genom d en från induktorn erhållna höaa växclspänninaen
l~ondensalorn, vilken sena~·e, d"å ~pänningcn
le~·tt ett visst var~le, urladdades över gnislsträckan. Den aseiland e urladdnmgen strålade sedan via luftledningen ut i
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Fig 3.

rymden. Då kopplingen m ell an gnistkre tsen och luftl edni ngskretsen var mycket fast, förel åg här svårigheter vid ~n s tämningen av stationen, en sak som snart skulle bli f öre m ~11
för förlJä ttringar.
D en mest intressanta detaljen i sändaren men ocksn dess
slörsta svaghet var den s k lurbinavbrytaren (fig 3) som
användes för att bryta och sluta likströmmen till indukt orns
primärledning. Den bestod av en motordriven turbi n. soJll
var monterad i en gjutjärnsbehållare. På botten av b chftl laren fanns kvicksilver, i vilket turbinens nedre del, so m var
försedd med två skovlar, var neddoppad. Genom rot ati onen
drevs kvicksilvret av skovlarna upp genom den ih åli g,t turbinaxeln och ut genom ett horisontellt rör och mu n st ycke
(d) mot ~ch ~tllarens periferi. Framför det horisontella. 1:oi
rets mynnmg var anbragt ett metallsegment (s), m ed Yl} J, e
kvicksilvret gjorde kontakt varje gång kvid:silversl n~ I e~
under rotationen passerade förbi segmentet. Trots atl Jn·~cl'_
silvret skyddades av alkohol, kunde man icke undgå ox 1 d~s
tion av kvicksilvret, och turbinavbrytaren förorsakad e tro
noggrant underhåll mycket ofta ha~erier.

Mottagarens principiella kopplingsschema återfinnes fig
4, där
luftledning.
L
jordledning.
J
S- S1 reglerbar spole.
kohcr.
K
kondensator.
C
D c v i k tigas le d etalj e rna i mo l laga ren vor o kohcren, skrivnJask inen oeh ]ockaren, och ett närmare omnämnande av
dessa följer nedan.
Koh ercn bestod av ett glasrör med tvenne silvereleklroder, mellan vi lk a man anbragt ett melallpulver. Metall pulvret var normalt relativt oledande, men då koheren utsattes
för en gnisturladdning, blev metallpulvre t ledande och koheren, inkopplad i en krets med lokalbatleri, kunde då använd as som kontaktanordning för att t ex sluta strömm en
för en skrivmaskin. Om koheren i samma ögonblick uts a ttes
för m ekanisk å verkan av den s k knackaren , blev metallJ
Pul vret åter oledande och samma förlopp kunde upprepas
P~ nytt. Koh e ren blev känsligare efter någon tids användllln g, men efter en bränntid av om krin g 300 t immar hade
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metallpulvret benägenh et ali si11tra ihop varför lwhcr c'n d·"
måste ersättas m ;;d e n ny. P fl d e lta sätt kund e en ko he~:
även förstöras genom starka gnistsigmdcr från närb c:~ign ~
stationer, och man hade därför kollercr av mera rob us t ut'_
förande för närdistanssignalc ring.
För registre ring av d c inkommand e signal e rna a in- iin de
man sig av en morse-skrivmaski n, i princip av samm ;. u tförande som dc ännu i dag använda re msskrivarna . Ehu ru
man redan från början had e klart för sig att sign alcr na
kunde mottagas med hörtelefon , vågade man ej an v i1n d:.~
denna metod enär »den lider af den bristen, att sign alvr na
afläsas med örat, och uppfatlas ett tecken fel förlor as ofta
hela ordet. Kan man erhålla dc afgivna tecknen på ett pa pper i en eller annan form, blir man mera oberoende aY de n
mottagandes personliga uppfallning, och ett eller :li111 a l te cken knn uteblifva, ulan :::.tl därför omöj liggöra meddela ndei s
uttydning.»
Lockaren kan närmast liknas vid och fungerade ' Ol ll en
vanlig summer. Den användes som lokalsändare för alt ko ntrollera att mottagaren arb etade på rätl sätt. Den var sålunda en föregångar e till våra dagars moderna signal guH'ratorcr.
Hcdan vid gnistmaterielens införande, syntes man h a fn tt
kämpa för atl få l ämpliga utrymmen ombord, och de l ä r
därför intressant att läsa om, vilka fordringar man lnd e
på en dåtida gnistsignalhytt. Hytten skulle vara him pl igt
vald för luftledningarnas place ring och om möjligt u nde r
pansardäck för att vara skyddad mol beskjutning. \' idare
skull e den vara väl »afskild, på del att såväl utifrån h~i r
rörande buller såsom skottlossning, exe rcis o d må i nwj ligastc mån undvikas, som ock gnistans skarpa ljud vid signalering icke må verka störande på omgifningen» . De n sist
nämnda fordran var säkerligen väl motiverad, då e n större
gniststation från den ticlen Hir ha fört ett oväsen, som nä rmast torde kunna jämföras med smattret från en m ode rn
kulsprutepistol. Beträffande utrymmet i hytten fram h ö ll s,
att den skulle vara tillräckligt rymlig, »så att icke hlo ll
samtliga apparater kunna på ett praktiskt sätt mo nt er a ~
samt plats finnes för journalers förande m m, utan ut rymmet ~ifven må mcdgifva, alt ett visst antal af den till
apparaternas betjäna'nde afsedela personalen må för oli ka
ändamål kunna v istas i densamma.»
Beträffande rustning av gnistsignalstation er framhöll s siirskilt att i utredningen bl a skulle ingå alkohol och k vick·
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silver för lu r binavbryt a re n va rvid »d e l förrn, som skall innehålla minst 8;) ; ; ren alkohol , föl'v a ras i en bleckfla ska,
r''m malHle G li e r. » Då denna ksaniit c · Y :l r den min s ta son1
b·ord c m c:dtagas och t urbin a vbrytare n enelast rvmdc 1,3 liter, synes man här visat en Lmske p fl förebm1men anledning väl grundad omt::u~k 2 om appar a turen.
Den gnistmatericl, wm från H)02 in stallerades dels om]Jord dels iland var i princip av det utförande som ovan b eskrivi ts, men d 8 uh· e ddi;1gcn gicJ, 'nabbl fr a måt, kom materielen , allt eftersom den med hänsyn till befintliga medel
anskaffades, att mer nch mer skilja sig frå;1 tidigare bcfintli ~. Du man alllid syntes angelägen att B det nyaste och
senast utvecklade, kunde det ju aldrig bEva tal om någon
standanliscring och nå got di re k t b~hov o. v dylik kan man
inte heller p å stå att del före lå g. P å den tiden kunde man
ej lala om stationer knappa~! ens motlagre i den form vi
n u fört i rlen i n n c~lu ta i dessa begrepp , då materielen till en
början monlerades p å skott ell e r durk. pft apparatbord etc.
och installationerna i hög grad fins:;o rätta ~ig efter de lokala
för h;1 ll andena ombord . Betr ~iffandc mottagarna införde man
dock efter n å go n tid modcllårsbetecknin~wr såsom. Mj 02 och
lVIj 03. m en dylika betecknin:_;;ar funnos icke för sändarna .
I d e första s~indarna och motta.Qarna användes mYcket
fast k oppling till ant e nnsystemen o~h man hade därföt~ svåri gh eter att avstämma anläggningarna, en fordran som snart
gj o rdesig gällande. Genom alt införa lös koppling till ant ~nn en i såväl såndare som moltagare möjliggjordes avstämning av kretsarna och därige nom kunde bl a moltagningen
avsevi:irt förbättras då bl a slörkänslighete n blev mindre. I
sänd arna medförde den lösa koppling en emellertid, all den
uts trålade effekten blev mindre, men för alt kompensera
dett a införde man en ny gniststräcka den s k scriegnistslråckan , d v s i stället för en gniststräcka med stort avstånd
IDellan elektroderna hade man flera mindre gniststräckor
koppl ade i serie. I sHillel för likström med induktor införde
111an likströms-våxelsl römsomformare och kunde därför
.
kvicksiiv e rturbinavbrvlarcn
frå n 'gå den nYckfulla
.
Då man fiirntom skrivmotlagning ganska snart önskade
Inattaga även med hörtelefon infördes en hö rmottagningsapp arat med en ny d e tektor. den s k Schloemilch elektrolytisk a detektor, och för a tt kunna f å Cll SC'lektiv avslämllin g använde man utbytbara spolar och regl e rbara kondensatorer.
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Fig 6.

F!:; 5.

I d et följande visas nög:·a bilder av de~aljer ,:;om in gi n~~
i dc gniststation er som mst nllerades pa »Oscar Il» ocl,
» Fvlgi~».
De viktigaste d e talje rna i gnistkretse n samlades i e n enhet det s 'k f laskhuset (fig ;)) , där gnistkonde nsatorcrnn,
på den tiden vanligen leydn_crf~ask?r, och scri cgnist g n p~:~
spolen mgtck 1 a ntennkr etse n och n
P lacerades. D en vltrc
. sk e genom att f"l y t t a p d 11 tkunde
stämnino- av densamma
J 1c YO
.. J .
. ]
:s
korna unt er s~_nt mn g > .· o
gniststr~ic
tagen på spolen. Då
relativt va rma o~h därför m ? ~.tc av kylas, anvande n_w :l :i,~
av forcerad kvlnm a med en flakt, som var placerad 1 f l 8 ~
""'
hus els botten. o

För aH p å mottagares idan läit kunna variera våg längden
använde man sig av utbytbara spolsalser. En dylik vis as i
fig 6. Som framgå r av bilden är den yttre spolen fast m en
försedd med uttag, medan den inre koncentris kt placerade
spolen k an utbvta s efte r b ehov.
Till en fullståndig motlagning sstation kom sn a rt ~tll höra
både en skrivmotta gare och en hörmoltaga re. I skrwm?Ua garen sammanfö rdes koher, knackare och skrivmasku len
till en en het (f i g 7) och samma var förh å lland et i hörmottagaren med nwtsvaran de detaljer. Som detektor i hörmot~a garen användes en kristall av blyglans och därmed hörJad e i viss m ån en ny n1ottagning steknik. Hörmottag ar en
(fig 8) bar liksom förutnämn da skrivmolta gare modeJlbeteckningen M/ 05.
I vissa fall ansågs det lämpligt att koncentrer a h ela mottagareutrus tningen till en komplett station och »Motlagnin usstation M/ 06» visas å fig 9. På bilden finner man hörmottagar en till vänster och skrivmotta garen till höger. På d en
snedställda ryggpanele n ser man avstämning sspolarna för
111ottaga r n a.
F ör att kunna mäta och kontrollera station e ns vå glängd
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Fig 9.

Fig 10.
Fig 8.
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a nvände man sig av en vågmeter den s k »Dönitz' » v[1g,
mätare (fig lO).
. ..
I princip var Dönitz' vågmälare av samma utf01:ancl c so 1n
dc vågmetrar, som kommit till an.vändning ända fram i Yi\,
ra dagar. Den bestod av en vanabe kondensator m ed en
sais u\bytbara spolar. Då m an emellertid på den t id en ej
h ;-Hlc lill.~! åno;::; till känsliaa
varmlrådsins trmnenl av. vr id" ])o~
. ._ ,
lc lyp, användes i sli:illet en varmtrådste rmometer (hU v.i:,Js tc 1•
;l bilden). Vanntrådster mometern bestod av ett u for mat
!J,lasrör, vars nedre del var fyllt med färgad sprit, och i vars
e na övre ända en tr ådspiral av m.otståndstrå d var ins a tt.
Höret var avstängbart i båda ändarna och .vid rcsona n;; och
dånned följande uppvärmning av trådspualen , up p ' tr ntd es luften (JV<:mför spriten, som därigenom. tryckte s l• ·lgre
upp i d en a ndra delen av röret.
.._.)

T onsänd are.
Trots dc för bä llringar smn sålunda successivt införd e> p{t
unistmaterick n, voro dc resultat man erhöll dock b c!ir~in
~acle. Svagheterna framträdde i synnerhet då del gällde omskiftning till olika våglängder samt reglering av den U 1 sä nda effekten. AH haverier dessutom förekommo relativ t lfta,
heroende s:Jväl p<1 materiel som p å bristande kunsk ap hos
den p ersonal, som skötte densamma, bidrog givetvi s. inte
heller till a tt förbättra förhållandena . Inom landet h ans
ännu ingen industri, som tillv erkad e gnistmateriel ul an utvecklingen l åg fortfarande hos dc stma utländska fir m o rn.rL
Vid Marcouibolag et i England arbetade man em cl lc rttd
oförtrutet på materielens förbättrande och i Tysklan d b~ev
det firman »Die Gesensehaft fii.r Drahtlose Tclcg raph te»
(Telefunken) , ett dotterbolag till AEG, som framf ö r allt
kom med nyheterna. Kontakterna mellan Telefunk en och
d en svenska marinen voro synnerligen goda och d el blev
också Telefunken, som med början från 1911, skulle k om nHt
alt svara för den betydelsefull a mod ernisering av den s\ cnska mnterickn genom. införandet av
k tonsändarno .
Fordringarna ' på en d å tida idealisk gnistsåndare k n ntle
sammanfatla s i följande punkter:
l) Dc högfrel~venta svängningarn a skulle alstras i en sluten gnistkrcts, ha stor amplitud men också lätt kun n a ya·
rieras,
.
..
...
. c!l
2) de alstrade svängmngarn a skulle overforoas .t ill r._
öppen svi:i.ngningskr els (antennen) med god stralnm gs101
måga och fingo ej återföras till den slutna kretsen ,

s

Fig 11.

3) sändarens v å glängd skulle kunn a varieras u ta n tidsödande omkopplinga r, sam.t
~! den utgå ende signalen skulle vara så konstaat som
lllOjlJ gt.
D essa fordringar uppfylldes väl i den av Telefunken ti ll verkade s k tonsändaren, vars principschem a återges i fia
11 nedan.
'
,..,
. Sändaren hade två lågfrekventa kre1sar nämligen lågspä nlli!1gs~retsen l, 2, 3, -1 och högspännings kretsen 3, 5, 6, 7,
tva hogf rckv:nskretsa r nämligen gnistkretsen 6, 7, 8 och a nte~mkrels en 1, 9, JO. Sändarens våglängd inreglerades i gnistkr etsen med vanomelcrn 7 och i antennkretse n med var io{~eter~1 9. Eff~klen var ~er~ende av gn~stkondensatorn s (j
~ap ac1tet och oversl.agsspa nnmgen hos gmststräckan 8, i vil1-~en
man kunde vanera antalet d elgniststräcko r och därm ed
a~~n öv_~rlagsspåm;ingcn. S~ndar~n malades med 500 p /s
Vaxelstrom, och da urladdnmgar na i gniststräckan k und e
~~g~ eras så, att överslag skedde en gå1~g varje halvp eriod,
~~'- man .. en mycket konslant ~000-periodig signal i m olla~<~ en. Harav namnet tonstahon av det tyska »tönendc
Unken».
l A.v det nyss sagda framgår, att gniststräckan var en mvcCet betydcsefull detalj i tonsändarcn. Vid gnistöverslag l.tt-
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Fig 12.

vecklades emellertid värme i sådan omfattning, att lul' te n
närmast delgniststräck orna joniserades, varför gnistan sto d
kvar ett kort ögonblick efter det strömmen brutits. T et k cngivningen blev härigenom mindre god. För att råda b ol på
detta vidtog man åtgärder för gniststräckan s kylnin g, dels
genom att förse den med stora kylflänsar, dels ock gen om
~
forc:erad kylning med fläkt.
Tonstationern a tillverkades för olika maximicffcld c1 och
förekomma i storl ekar från 0,2 till 8 k\V. Härvid är dock
att märka att effektsiffr an hänförde sig till den frå n n ä tet
förbrukade primäreffekte n och ej utstrålad antenneff ek t
I tonstationern a var enhetsbyggan det mera konsekven t genomfört både ifråga om sändarna och i synnerhet mo ttngarna, som nu började bli ganska kompakta enheter. F ernissat trä var det mest använda isolationsmat erialet f ör lågspänningskre tsar och porslin vid högspänning. Ebon i t b örjade även komma till användning ehuru mera sparsam t.
I en av dc större tons.t ationerna, 4 k TV tonstation med
mottagare M/ 15, vars kopplingssch ema framgår av fig 12
hade gnistkretsen monterats på ett bord det s k gnistbordet
(fig 13). Gniststräckor na v oro mon te ra dc på bm:dssk ivnn
1
och ovanför dem fanns en elektrisk fläkt för kylning. nl a! .d
(K~)
dc övriga detaljerna bör särskilt kopplingsano rdningen
observeras, enär den var nödvändig för att få tillräcl;: llg
koppling, då man önskade sända på kortvåg.

Fig 13.

Motta~aren (fig H) till denna station å r åvcn intress:mt
fiei:om s1~: U~lp~~·ggnad. Son! framg~r av bildP-n had e samtta1~ ~1l,anoveun.. gc1n. samlats a framsHlan, medan såd a na dcjel som avstammngss po lar, kondensatore r o d funnas bak0111 frontpl atlan. Mitt på framsidan fanns en rund burk (D)
~~\1 und er denna dål.dc sig kristalldetekt orn. Avstämninge n
teJedd c m ed. ve~'ar hknm~de dc~11 som anvä~Hles på äldre
v ,.efonappat ate1 och e rforderliga omkopplmga r medels t
~tdomkop plare. Man frapperas av det gedigna finmeka1
~tsk a arbete, som nedlades på matericlen ~ på 'den tid en , en
l11sorg om detalj erna som man numera å terfinner i den
1110
derna Cln -vågicknikcn men av helt andra orsaker.
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På mindre fartyg och för res ervändamål användes Turpedbdt:;gnislstation M/ 15. Då__ ntgå~1gseffekten hos de1~~u1 ~-\~~
tion var låg kunde man gora s1g oberoende avl .. natspa
Denl
11
<
ningen och använde ett N1fe-balten som str?m (a a .
erforderliga högspänningen erhölls från en mdukto r w_ec
- an la'· l
D aD lll
s 1- hammaravbrytare för pnmars rom_n1en.
l no .
1
skulle kunna transportera stationen, var sanc ale oc l I 1
tagare hopbyggda i elt apparatsldlp . stationens utseene1e
dA
..
.
..
framgår av fig 15.
1
Tonsändan~as familj ':_ar stor _och utover c:e _red_an n an~t~ c1:.
funnas ytterhgarc en r~1angd o hk~ moc~el~e1 I ep r esenteJ dels
I princip voro de aHa lika men sk1ldc s1g 1 uppbyggnn d,
L

-

'

•••
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L
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•
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•
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•
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·
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beroende på den allmänna utvecklingen, dels på var och
hur d e skulle användas. Bland de senare årsmodellerna är
Tonstation M j t7 av ell vi~st intresse, då denna station vnr
försed d med en bensinmotordriven generator, som kunde
inkopplas och användas som reserv, då fartygets elkraftförsörjn ing upphörde av en eller annan anledning. För de
senare stationerna avsågas även kopplingstavlor med instrnJ?ent, säkringar och avski lj are, så att man i radiohytten
aven h ade en viss konlroll över kraftnätet ombord.
De moltagare, som användes tillsammans med tons~indar~
na voro kt·istallmottagare och ehuru de efter hand förbättrades, utgjorde deras' ringa känslighet en viss begrän~ning
av stati onen som helhet. Det var därför ett stort steg framåt, då utvecklingen av elektronröret gjorde det mö.]Iigt att
l~onsh·uera en lågfrekvensförstärkare, som kunde kopplas
hll d eteklorn varigenom mottagarens känsligh e t mtmgdubhlades. Dc första f()rsl ä rkm·na som kommo till använclning
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Fig 16.

buro beteckningarna M/ 17 och M/ H) (fig Hi). Förstärka ren
hade två rör och var transformatorkopplad. Strömförsör.iningen skedde genom en 6 volts ackumulator samt elt a nodbatteri om c:a 100 volt.
Tonstationerna fordrade stor kunnighet hos den p cr!'onal.
som skulle handhava dem, men rätt skötta voro de sYn nerligen drifls~tkra och haverier voro sällsynta. Det var ·d~irför
icke utan orsak dc blcvo populära både bland befäl oc h
manskap och deras goda rykic slod sig långt efter d et rörsändarna kommit i bruk. De fingo sitt elddop under fö r~la
världskriget och a1wändcs sedan långt fram på 20-tal l'l ?.ch
ännu längre i varj e fall som rcscrvstationcr, varför ck f~H·
tjäna cll omnämnnndc som förbindelsetjänstens verkliga
tro t j än are.
Elektronrörsförsedd materiel.
Då am erikanen dc Forest 1907 uppfunnit och patcntcr~:
trcelektrodrörct, hade grunden lagls för det moderna cl~l,1
ronröret. Scdan uppfinningen hlivil känd, (h·öjde d et 1.1: .:
länge förrän den blev föremål för ofanlligt intresse, och fo\
bättringar och nykonstruktioner följde i clt vid d c sto t·

firm ornas laboratorier i Tyskland, E ngland och framför allt
i Am erik a . Genom Meissn ers och Armstrongs uppfinningar
utnyttj a des tr eelektrodröret redan under första världskriget
för fö rs tärk ning, likriktning och svängningsalstring m m.
fram emo t 20-talet hade man kommit så lå ngt, att man
Jyckats hygga sändarrör för flera kilo\vatts utgångscffekt,
och därm ed had e man satt ett medel i händ erna på konstruktörern a, vilket skulle göra det möjligt för dem att konstruera sändare, som snart skulle bliva de hittills använda gnistsändarna överlägsna.
Införandet av elek tronröret som svängningsalstrare eller
oscillator medförde nämligen bl a att man kunde arbeta
med k on tinuerliga sYängnin gar och däri genom, med bibehålland e av samma energimän gd, använda hetydilgt lägre
spänn ingsamplitud er än tidigare i gnistsändarna. Vidare ha·
de m an möj ligbet alt modulera den kontinuerliga vågen icke
blo tt med en konstant tonfrekvens utan även med talfrekvens, r adio telefoni, och slutligen kunde man röra sig inom
ett frek vensområde, som var praktiskt taget obegränsat.
Inom mottagareområdet medförde elektronröret, att man
erhöll en detektor, som var den gamla kristalldetektorn överlägs en, och genom införandet av såväl hög- som lågfrekvensfö rstärkning i förening med s k återkoppling kunde motlagarkänsligheten drivas till det yttersta.
Snart började rundradion sitt segertåg genom världen och
med den ekonomiska och tekniska investering, som därigenom ägde rum i industrien, följde en snabb utveckling,
som även salte sina spår i vårt land och gav upphov till en
begynn ande radioinduslri.
Erfarenheterna från första världskriget gjorde det till ett
försvarsintresse att söka stödja en inhemsk radioindustri,
och från början av 20-talct blev det Svenska Radioakticbolaget, i vilket d e t engelska Marconibolaget hade vissa inh·essen, som in! rädde som marinförvaltningens största leverantör av radiomateriel föt· en lång tid framåt.
Rörsänd are.
Några av de mes t karakteristiska dragen hos den sändarematcriel, som med hörjan 1923 fram. till och under försia
åren av andra världskriget levererades av Svenska Radioaktiebolaget ku nna sammanfaltas i följ ande punkter:
l. Sändarna byggdes upp i järnstativ med detaljerna
Placerade i fack inuti stativen. Manöverorgan, instrument
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etc samlades på paneler, som till en början v oro av cb 0 1 .
...
l ao t .
l!(
oc l1 senare av Jarnp
2. StrömJörsörjningen skedde genom motor-gen er a to .
sm~~ omformade fartygsnätets likström till 500 p/s väx'"~~
strom.
3. Sändarna voro byggda för sändning n1ed telegr afi
omoduleracl bärvåg och modulerad bärvåg 1000 p j s, sm11 t
för telefoni genom en extra s k telefonitillsats .
. 4. Sändarröret utgjordes av en .självsvängande trio d , solll
vw en mellankrets var kopplad bll antennkretsen.
5. Sändarna hade i allmänhet två våglängdsomrfHl cn
ett långvågsområde omkring 750- 190 kp/s och ett kortv;'l gs~
område omkring 10000'---2000 kp/s.
'
6. Sändarnas antenneffekt standardiserades huvu dsakligen till 200, 400, 1000 och 2000 watt vid omodulerad bä rv åa
Man kan i den materiel, som tmder denna tidsperio ll tiit
fördes marinen, spåra vissa försök till standardisering, även
om modellbeteckningarna skiftat under årens lopp på grun d
av vissa smärre moderniseringar. standardiseringen v ar givetvis till nytta ur utbildnings- och handhavandesyn p unla
men drog också med sig en konservatism, som var till hind er
för materielens utveckling. Den självsvängande oscillatorn,
som bibehölls hela tiden, gav trots användandet av mellankrets en dålig frekvensstabilitet, varför ständig passning
med mottagarna var ofrånkomlig, och den speciell a tonmoduleringen var allt för karakteristisk och röjande i sy nnerhet som teckengivningen inte alltid var den bäst a . T ill
det yttre genomgick Inatericlen emellertid en synbar m odernisering både ifråga om uppbyggnadssätt och ut se end e,
och den hade trots sina svagheter stora förtjänste~-, d å den
var enkelt och robust byggd samt sällan gav anlednin g till
allvarligare haverier.
.
U-båtarnas radioutrustning var redan tidigt ett betYd elsefullt problem och det var därför helt naturligt, att der} fö r sta
rörsändare som konstruerades avsågs för ubåtar. D en f ick
modellbeteckningen AU-200-II och konstruerades 1923.
Sändaren synes å fig 17, där man ser själva sändars tativet, antennvariometern samt en del andra större och m in dre tillbehör. Sändaren var avsedd för omodulerad eller tonmodulerad telegrafi och lämnade en antenneffekt aY 200
watt utan modulering. Våglängdsområdet var 400--1600 meter (motsvarande 750-188 kp j s). Oscillatorkretsen i sändaren utgjordes av en vanlig återkopplad svängningsk rets
med mellankrets och nycklingen skedde i rörets katodled-
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Fig 17.

ning. Strömförsörjningen erhölls genom en motorgenerator,
som lämnade 500 p/s växelström, vilken likriktades i en
t~åvägs likriktare. Man erhöll därvid en pulserande likspänmn.!l 1000 p;s, som användes som anodspänning vid tonmodul erad sändning.
Denn a station tillverkades sedermera i moderniserad e varianter AU-200 ..JJI, IV och V, som även kunde förses med
kortvågstillsats för våglängdsområdet 35- 60 meter resp.
35- 135 meter.
Närmast större sändare var först AT-4.00 som bvggdes föe
statsisbrytaren Atle. Denna sändare hade en utgångseffekt
av 400 watt men var i övrigt i allt väsentligt lika AU-200-II.
Den genomgick en liknande f6ryngring som sin förebild
genom AT-400 II för alt slutligen 1935 utvecklas tillAT\L-400 ,
en av de mest använda sändarna för medelstora och stö rre
fartyg.
AK L-400 (fig 18 och 19) och dess olika varianter tor d e
~a~ a allt o för väl kända för a t~. behöva en närmare presen.ahon. Nagra korta data om sandaren kunna dock vara av
IIllr·
o
•• l l
o l
;]
l esse. S ava
{Or t vags- son1 1angvagsmnral
et voro uppueade i delområden för att underlätta avstämningen. Kort9
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Fig 19.
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Fig 2Ct

vågsområd et omfattade nominellt 30- 150 m motsvar an de
10000--:WOO kp/ s och långvågsom rådet 400- 1600 n~_el er eller
750- 187,5 kpjs . Uteffekten var vid omodulera d barvåg c :a
-100 watt och kunde omkopplas mellan 1/ 10, 1/ 2 och
cffekl. För telefonisän dning användes telefonitill sats TT-GA.
Likriktning en av växelspänn ingen skedde här i likhet m ed
föregångar na medelst likriklarer ör, som dock ersattes aY sc,
lenlikrikta re i AKL-400/ 40.
Såsom en modifikati on av AKL--!00 förekom AK-400 pa
sådana fartyg, där utrymmesf rågan var av stor betydelse.
Denna sändare var byggd som en kortvågssä ndare med Ia ngvågstillsats i nedre delen av apparatskå pet Då man end ~s t
önskade använda sändaren för kortvåg, kunde långvågstJJI:
satsen bortkoppla s, varigenom skåpels höjd reduc era de~
·e
..
..
.
.
med 1/ 3.
I denna sene fanns slutllgen aven 1 och 2 k\V san<.1al
såsom AT-1000-IV , AKL-1000, AlU.r.2000 med olika v ananter. Dessa sändare användes endast å de största fa rtygcJ1

Fig 21.

Yl

samt vid land anläggning ar och förekommo endast i mindre
o_mfattning. En uppfattnin g om den dåtida tekniken ger
fig 20, som visar del s k generators kåpet till AT-1000 M/ 2-!.
Man ser dc enorma likriktarrö ren till vänsler och det icke
lnindre sändarröre t eller sändadam pan, som man sade p å
den tiden, till höger. Samtliga rör voro av Marconi's fabrikat. Num era äro dessa rör p å sin höjd museiförem ål.
Statio ner.

)ledan tidigt uppstod behov av mindre stationer d v s
sand are och mottagare sammanby ggda i ett gemensam t apDa.tatsk åp . Dylika ~lationer by~Jgdes för mindre effekter och
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Fig 22.

kraftför sörjnina en utgjorde s av batterie r. De använde s s~)JII
reservstati~ner ""och för fältbruk och fig 21 visar Fäll sful wll
AT-20! 40 I, som bar modcllå r H)23. Bilden visar stationen
..,
uppmon ter ad för prov vid Stockho lms örlogsva rv.
9
Som reservst ation enbart för fartygsb ruk kom und er 19J~
Rcserur w!iostul ion ALK-25 jM!{L 1 A, som malades f~·a n 5
tygsnäte t via en omform are som lämnad e 50 volt ~)00 P 0å
statione n kunde använda s både inom långvåg somra det 3
- 600 m och kort vågsom rådet 30- 110 m. Mo ttagaren . s o~;~
hade detekto r och två steg~ l ågfrekvensf~~·stä.rlming, ':.a~· ~ :~~g~
i så måtto alt den hade tva detektor er, namhge n en fm l <~
vågs- och en för korlvf1g sområde t.

f:;r-

Fra m stegen inom rörtekn iken gjorde det m öj ligt alt litr~
verka r ör för mycket höga frekven ser, och det var då helt
naturl igt, att man bör jade anskaff a dylik s k ultrakortv::"Jgsma teriel även för militärt bruk. Detta resulter ade i att mr~
rin en fi ck s in j'örslu U!{ -slalion 1D82 och sändare n fi ck beteckning en AK,'2T och mottaga ren MJ\-2B. Sändare n (fig 22)
var avsedd en bart för telegraf i och drevs med 50 volt 500 p / s
växel ström. Sändare ns vågläng dsområd e var kontinu erligt
variab elt inom område t 7- 8 meter.
.. Mottaga reri MK-2B, som givetvis också var byggd fö r våglangelsom rå det 7- 8 m eter, hade 4 rör, nämlige n HF-steg ,
d~tekt or, överlag rare och LF-steg . överlag raren var n öclv~ndi g, då moltaga ren arbetad e efter superge nerativ prin:1P. Utom denna speciell a kopplin g hos mollaga ren Yar den
11
!lressanl , då i densam ma för först a gången använde s spektalrör för kortvåg s k »acorn» -rö r samt spolstom m a r och
0
11densa larer av keramik i högfrek vensdel en (fig 23). lVIotta?aren var till sitt y ttr e l ika kodvågs mottaga re MK-1 A
24). och liksom denna och sän~laren AK2T elastisl~t
asta cl vHI en bottenp latta med gmmms troppar och gummi-

glg
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ö vriga mern ordinära mottagare under denna tid utgjordes av 3- eller -1-rörsmottagare försedda med återkoppling,
och dc voro avsedda antingen för korlvåg eller långvå g. En
typisk rep:·esen.t.ant för .~~ess a mo!tagarc o var Korlul~qsmolta
IJilre ,11!~...-t A (hg 2cb) for kor'tvagsomradef 15- bO meter
och d ess långvågsvariant Långvågsmottagare ML-2B, fö1 ·
området 250- 20000 meter. Båda voro 4-rörsmottagare och
voro besl~'ckadc med batterirör av Jågtemperaturtyp.
Sven ska Radioaktiebolaget var huvudleverantör av mottagarmateriel ända fram till krigsutbrottet 1939, då Aga kom
J]l ed slandardmoltaqaren (STM), som succesivt ersatt e
samtlig äldre mottagarematerieL

Fig 24.

bollo.r förmodligen för att eliminera mikrofoneffek t,
ann a rs lätt kunrle uppträrl a vid de dåtida rören.

srJm

Mottagare.
Tillverkning av rörmottagare in01n landet synes lw biirjat n f1got senare än sändadillverkningen antagligen h eroend c p fl, att man lät sig nöi a med kristallmottagare för sc dd~1
m ed f(")]·st~irkare. Men allt cftet·som fordringarna slego pa
materielen, kom den ena moltagarekonstntktionen cflet den
andra. Liksom beträffande sändarna gällde det här al t fö r~t
tillgod ose behoven för ubåtarna, vilket skedde genom inforandet av U. V. B.-moitagare typ SMU troligen 1927. C-ba la rna hade två olika antenner en öppen antenn, som mwii;Hl<''
i marschläge, och en s k uv-slinga för gång i under v atte ns~
hige. Moltagaren konstruerades för bå da dessa anten ner pa
s[t sä lt, ntl den kunde mwäudas dels som Hak» 3-rö rs mottngnre med öppen antenn oeh dels som en »super» vid nn·
vändandet av slingan. Då elen användes som »super» utn yt tjades ick e mindre än ~J röl' och mellanfrekvensen var Gll kp/'·

Radiom aterielen 19'3,9 -1945.
Vid bör j au av andra världskriget var situationen ur radiosynpunkt inte särskilt tillfredsst ällande, dels därigenom
att materielen till stor del var av omodern konstruktion ,
dels sakna des i erforderlig utsträckning. Alnledningen till
detta var ytterst de begränsade medelstilldelningarna, som
under d en föregående fredsperioden medfört att radiomateriel en, vars betydelse man då icke helt förstod, blev särskilt styvmoderlig t behandlad, trots alt de härför ansvariga
inom m arinförvaltningen kämpade energiskt för att få mer
medel. D e b evilj ade anslagen förslago knappast till att underhålla d en d åvarande materielen än mindre att utveckla
och ansk affa ny eller till att anställa personal för detta
verksamhetsområde.
Vid krigets början blev emellertid medelsläget ett helt
annat och t ack vare tidigare, omsorgsfull planering kunde
marinen förses med radiomateriel på rekordtid.
Då utgångsläget på konstruktionssidan givetvis inte vae
det gynnsam maste, måste man beträffand e den större kortvågsmaterielen a lltjämt anskaffa materiel av äldre konstruktion för att täcka bristerna, m en samtidigt påbörjades
en intensiv verksamhet vid olika firmor för att få fram nva
0 ~h m era ändamålsenliga konstruktioner. I marinförvaltningens planläggning hade lyckligtvis samråd tagits 1ned en
del intresserade firmor i god tid för e krigsutbrottet och därigenom voro dessa beredd a att omedelbart kasta sig över
de ny a uppgifterna.
. Den materiel, som nu följde , var i synnerhet mindre stahoner för kortvåg samt nk-materiel, avsedd för olika behov.
f .Då det gälide att snabbt få fram materiel, måste stora
tih eter lämnas till firmorna beträffande det konstruldiva
'I'i(l~J, n(t

i Sjö n isendel
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Fig 26.

veh övergi<.:k, till lollill<l<1ulering med lokal lonoscillator. D ~ir
tg ~!.lom kun.~te m:c~n <_>ckså frångå matning med 500 p / s växcl-

:1;10111 o~~~. over~.a bli 50 p /~ 1- eller 3-fas växelström . På

Fi g 2::i.

utförandet. H.esultatet härav blev, att någon riktigt en hetlig
linje inte kunde spå ras , men vissa principiella lösn ingar
fastlades dock. Medan sändarmaterielen tidigare uteslu tande haft självsvängande oscillatorer, började man nu genomgående förse sändarna med styroscillaior. Då man inte k und e påräkna att använda kristallstyrning, emedan krist aller
icke tillverkades inom landet, använde man sig av sji.ilYsvängande styroscillator, från vilken en lämplig överton uttogs och försUirktes. Härigenom blev man oberoende aY y ttre faktorer t ex antennkapaciteten, som tidigare påY<rknt
svä~~gningskret,;;en~ ocl? frekvens~t~biliteten förb.ättrad cs nv~
sevart. Man frang1ck aven det bdtgare modulatwnssys tcntC

. ottagatSl(bn for svann de alch·e raka motlagarna och e r~~ttes m ed superh e t erod.~:mnotta~are, som dels tillverk ad es
om landet, dels anskaffades fran utland et.
rcSom.nyss nämnts koncentrerad es anskaffningen på m indfa stah ~n er C!10pbyggda sänrl.are och mottag~re) m en d et
..nns n agra f a undantag representerade av 200 1V KV-Jj \ ';1~ndf.re llljlt-1 och ~00 \V EY-sändare M/ 43. D e n försintim nko ( ~g. 2!:>), SOI!l illloverkarles av AGA arb etade inom såv ~il
vjJtvags- so1~_1 l:c!ngvag,>områdena, hade en effekt av 200 \Y
tin en?.art barvag och 80 vV v~cl ton - ell er tel efonim odulelar;te Sa '?.daren had~ ett, styrosclll,a tors!eg, el t f\~kven~dubh
av g samt ett effcl~tsteg och samtliga tre rot" utgJord es
(} chPentoder. .ol\1o~lul:r!.~1~e'? v~ r s k hroJ~l.~gallerm o dul~ r~ng
rj skedde pd effektt 0 1 els bt mnsgaller. Sandaren var 1 ovle7,t .enk elt och konventionellt uppbyggd, lätt åtkomli g för
VJ ce och blC\· e n omtyckt sändare för jagare, d ä r d en
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Fig 28 .
Fig 27.

lntvudsakligen kom till användning och fortfara n de användes.
P!: 1 större fartyg och landstationer skedde mod ern ise ring
av sändannalericlen genom införandet av den av S vc nskn
Hadio;.lldiebolagc t tillverkade 800 VV K.V-si.indare U/4J
(fig 26.)
Denna sändare, som allljäm.t är i bruk, kan b et rak ta_s
som en mycket förnämlig produkt av svensk radioi ndu stri.
Den har en mängd finesser, bland vilka må nämn as a utomatisk anordning för omställning mellan ett antal p i1 förhand inställda sändningsfrekvens 'er, nycklingsanord ni ng för
snabbskrift, kompressionsförs tärkare för konstanthåll n in g aY
modulationsgrade n m m. Genom en speciell manöv crap!H1rat bar man möj lighet att skifta fr ekvens, antenneffekt ocll
modul a tionstyp samt givetvis starta och stoppa sä nd aren
fr ~m en godtyckligt vald plats. Sändaren är bekvä m t np PL.vggd för service, då dc olika enheterna äro samma nfördil
!ill paneler som äro utdragbara.
0

En nän;wre presentation av den mängd kortvågs- och
ultt:akortvagsstatw ner, som tillkom und er d enna tidsperiod
ar 1cke nödvändig, då denna materiel ännu torde vara i dc
flest_as h å gl~_oms~. Här skall därför endast följa en korl redogor els e for nagra av d e mest använda stationerna
_Som reservstation på större fartyg och huvudstati ~m uå
rnm dre användes 50 \V !{V-station M/ 39 (fig 27). Station~n,
som h ade separat mottagare, kunde använda~; för tclC!::(rafi
och telefoni, samt förses med en LV-tillsats, om man 'ville
ut_~1yttj_a stati_on~n även för långvågssändning . S!ationc n a n~~~ts cl,ll_'~kt ~111 fartygsn ~i.tet:. P~ I_ni_ndr c fartyg, d ~ir det före. c ~v aJJgheLer med stromforsor.Jmnge n användes 15 ·w [{V
- fartyg s·utom alt Jnmna anslutas tJil
f"··o:_
·
·>n som
.I lat
1 / .).-,,
.. t zon __ ''1
11
} et aven kunde koras med ackumulatorbatt e ri v an- id
~a.ndar ens högspännin g erhölls frå n en omfonnare ~c h motla~are~ls från en vibrator. Utrustad på detta sätt och monet a_~l l apparatskåp i fältutförande kom stationen även till
anva ndning vid kustartilleriet.
<l ~om _ ersättning för den äldre nk-mat e ri elen anskaffa des
e s 2:J \V T'l\-slulion M jfJ dels 8 vV rrg_slat ion M j 39. Bå-
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da användes för taktiskt bruk den förstnämnda hunl(l sa kligen för telegrafi, medan den senare enbart använd es SOII\
en tclefonis tation. Bnda stationerna ingingo som sh1i'<hmlutrus tning i praktiskt laget samtliga fartyg utom min dre
hjälpfartyg.
:\Tu nämnda stationer tillverkades av Svenska Rad io akt iebolaget utom ~} \V UK-station M/39 som tillverkad es uv Aga.
Härigenom e rhölls en viss enhetligh et hos materiel en i f rilga
om uppbyggnaden, komponenter etc, vilket givetvi s Y'lr av
stor förd el m · und c rh nllssynpunkt. Fig 28 visar d en ime
UR-station M/ 39.
uppbyggnad en av 25
För el dl ed ningsändam å l vid kustartilleriet tillve rk ad e ,\ ga
10 vV UK-slulion M/ 80 (fig 29). D e nna st ation v a r irans po rtabel och h elt batteridriven. Till s'in konstrukti on a n·ek
d enna station fl·nn övriga, som hade styrstcg, gcnolll a ll
osei'llalorkretscn yar försedd med s k svängburk, f ör den
utgående frekvensen.
J:3 et räffandc mottagar e m a teriel för långvåg och J, ort v5g
1
ersalles hcl:;t dct.J~a mla , }~estånd ct m.;~l den s k ~tn n da r~ 1j
Jl/8
mottaga rsenen SI'M-1, Sllll-II och S'll\1-lll samtl1 ga
som tiJJv crkades av Aga. Med d e ssa täcktes h el a fr ckYC 11 5"
området från 15 kp / s ' till 12 lVIp / s genom tr e <l clomr[l d c i~1
p å varj e mottagare. Med hänsyn till fr ekv e nsomr[Hici vl:
0 10
STM-I en »rak » mott agare, med a n dc båda övrigu Y

'V

'
Fig. 30.

»sup cr» -nwttagar e. Samtiga typer voro best yckade med ind irek t upphetlade rör, varför d e kunde användas b å d e med
växelströmsmatning via ett nätaggregat eller för batterimatmatning med ackumulator och anodbatteri. Fig 30 visar utseendet hos STM-39 IllA.
Radio materielen från 1945.

Kr igsslute t 19-15 innebar, att e n mängd upp gift er om den
mat eriel, dc krigförand e använt, snart blcvo känd a. Så ock
förbind else materiel e n och därvid icke minst radiomatc riclen. Större hast igheter på hav e t och i luften , effektiv are
\~ap en, bättre och snabbare informationer främst genom
blikomsten av r a dar och mod e rn lwdrofonmatericl, hade
ställt nya och större krav på radionia teri elcn och d ä rmed
fr amtvingat en forcerad utve cklin g. \'id jämförelse med den
tn atericl, som stormakterna använt, fram stod det snart tydl ~gt , att v å r egen , under krige t anskaffade materiel, redan
hll en del var för å ldra d vid slute t av krige t.
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Instrumentpanel

H F-panel f

H F- panel II

Modulatorpa nel

Fig 3.1.

För marinförvaltningen gällde det därför att så snar t som
möjligt hinna ifatt utvecklingen, och i sina strävand en a lt
tillgodose taktikernas behov av lämplig materiel för den
under utbyggnad varande stridsledningsorganisationcn , a nskaffades redan 19-16 ett större antal nk-stationer fr an u tlandet. Sedan dessa komplellerats inom landet, ha d c mstallerats å flottans fartyg och vid kustartilleriet und er hc··
nämningen 5 1V UK-stc~tion M !Id).
Sedan erfarenheterna från krigsåren bearbetats, h ar 111 arinförvaltningen upp~jort planer för successiv moderni ~ ~r! n g
av befintlig materiel och framlagt förslag till ansk afi ni ng
av ny sådan. Ett intimt samarbete mellan de övriga för sYa~·s
grensförvaltningarna och FOA har därvid varit nödvii. n_d 1gt
för alt helt kunna utnyttja inom andet befintliga t ck lllsl.;a
r esurser och dänned så lå ngt möjligt dels göra oss o bc n~c n
dc av utlandet och dels ernå en nödvändig standardi s cnn~L(E tt resultat av elvlikt samarbete är EV-mottagare .1/j.Jf)
(fig 31), som , visse1:1igen under annan beteckning, ä Ycn a_nvänd es av d e övriga :Dörsva rsg.renarna. Denna molt awu c,
som redan ersatt de tidigare STM-mottagarna i stor ond:l ttnin g, tord e uppfylla de mest kräsna krav, man f n kan sta lla
p:1 en kortvågsmottagare för militärt bruk.

Strömförsörjningspaneler

Fig 32 .

Här är icke platsen att avslöja marinförvaltningens pl aner på tillförande av ytterligare mod e rn materiel, utan d et
är nog att framh å lla att ett intensivt arbete pågår inom alla
radioteknik ens områ den. Förutsättningarn a för alt d et skall
lyckas att f å fram den materiel, vi önska och b ehöva , ä ro
nu gynnsammare än någonsin tidigar e. Medelsfrå gan är bättre, om inte alltid fullt tillfredsställande, erfaren teknisk
Personal kan anställas nu, sedan personalstaterna blivit r elativt väl tillgodosedda och teleteknisk forskning bedrives
både vid statliga institutioner och d en privata industrien,
som dessutom har uppbyggt en avsevärd kap acitet för tillVerk ning av radiomateriel inom landet. E fterkrigsårens te-
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lcimlustri i Sverige har r e dan p å många sätt vis a t vad d,
kan åstadkomma, och ett exempel härpå utgör m ari; 1een
11
200 ·w ]\Y-sändare 111/ 52 (fig 32) , som tillverkas av Swn st.. ~
AB Philips . Dcn.na sändar~, .som i ~len m å n d en ins l allc r~~
kommer alt e rsa tta alla tlcllgare sandare av medcl s lor\ ni·
~ir ett utmärk l bevis p å vad svensk industri i intim t -.a~1·~
a rb ete m ed försvar e t k a n å st a dkomma för att h å lla var l''l d~.om a tcriel p å e n niv ~1 , som väl kan konkurr era m ed d~n
basta utlandska.
Slulonl.
Dc axplock, som i det föregåe nd e gjorts bland ra d iom aterielen från M/ 02 till M/ 52, h a avs e tt att söka ge e n lJ ild
av en ständig, lidvis lå ngsam tidvis snabb utveckling. so m
mången gå n g orsakat sina tal esn'län stora bekymme r. De
första stapplande stegen voro helt visst de mödosam mast e,
och d e t ~ir därför här p å sin plats att erinra om den viir dnad och tacks a mhet vi äro sky ldiga pionjärerna vid seldc ts
hörjan för vad de uträttade till vapnets fromm a .

Artillerimater ielens utvecklingste ndenser
under senaste decenniet
Av Kapten YNG\fE ROLL O F .

De t ~ir utomordentligt viktig t att försöka följa d en te knisk a utvecklingen i ullandet för att få impulser fr å n i förs ta
hand stormakterna m ed deras stora r esurse r för forsk11ina
och försök. De t ~i.r farligt att l;:omma på efterkälken i tek~
niskt a v seend e och med vår alliansfria politik måst e vi p å
alla sätt utnyllja d c öppna källor, som stå r till buds. Trots
allt större krav p å sekretess publiceras dock en hel del uppgifter om nya vapen i de demokratiska länderna och då särskilt i USA, där skailebetalaren anser, att han har rätt att
få veta, att han får valuta för sina pengar. Teknisk dolmm enlationslj änst är därför en viktig uppgift i försvaret. Rätt
genomförd fordrar den en mycket slor arbetsinsats för att
samla alla källor på ett systematiskt sälL Scdan gäller det
att sovra bland alla mer eller mindre fantastiska uppgifter
och dra fram det väsentliga med hänsyn till våra begränsade r esurser.
Avsikten är a tt h är försöka Jämna e n redogörelse för artillerimaterielens utveckling sedan andra världskrigels sista
år. Det är i första hand pjäser och ammunition, som komm er att behandlas i två avsnitt. Beträffande cldledninosuuteriel är det svårare att få tekniska uppgifter. Käll~wte
riel et har i förs ta hand utgj orts av allierade rapporter över
tysk krigsmateriel, som frigivils i form av rapporter från
Publication Board (PB) samt dessutom uppgifter i militära
'
fackl idskrifter och i dagspressen.
Pjäser.
E ld rörskonstru ktion.

I fr å ga om eldrörsmaterial har und er dc sen a ste tio å r en
intet sensationellt publicerats ulan fortfarand e a nvä n d es huvud sakligen seghärdat kronmi ckelståL Tyska undersökningar
vis ade, alt vid brist p å legeringsämnen får inte nickelhalten
und erskrida 1 7c , ty då ökas urbränningarna avsevärt. För
att minska sli tningen, kan man förkroma loppet i finkalibri ga vapen med en skildtjocklek av c :a 0,020 mm. Tyska
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försök vis a de att förkromnin g ej gav längre livslängd i ka
librar över 37 llll1J. I USA har m~ n använt gj u len ll i'trd 111 ~:
tall så kallad stelli} ~som normalt anvä1~.d es till. svanstn ])
och med denna crhalht mycket stora livslangde r 1 luf tv cir n~ 
kulsprutor . Stemt är dock mycket dyrt, och det är kn a ppn >;t
troligt, att det kommer att användas i kar:..oncr av griiv re
kalibrar (jfr AT 1953 : 1).
Eldrörsj'od er eller liner användes i allt större ulslrikkning i svåra och medelsvår a pjäser, varigenom utsk jul na
foder skall kunna bytas utan verkstadsb esök Den tvsk a 1-\ l~
cm lvkan hade cldrörsfod cr, som beslod av tre delar: f ör a't\
man inte skulle behöva kassera hela eldrörsfod ret p a en
gång, utan i första hand den bakre delen, som slets c :a tre
gå ilger snabbare än den främre.

Fig l.
8,8 cm eldrörsfoder i tre delar.

Metoden att aulafretter a eldrör, varigenom man inför
konstlade spänningar , vilka medger högre tryck, har alltscdan 1919 varit standard i Frankrike men har däremo t inte
kommit till användnin g i Tyskland och i Sverige i scric til lvcrkning. I Storbritann ien antafretter as m ycket långa el drör, bl a till stridsvagn ar för att hålla vikten nere.
Man kan numera även framställa eldrör med god lwllfasthel medelst centrifugal gjutning, vilket vid serietillver kning m edför avsev~irt kortare tillverknin gstider, jämfört me d
smidda eldrör (AT 1953: 1).
I fråga om reffling, har det visat sig, att de matema tislz a
härledning ar, som togs fram i början på detta århun drad.e,
ej enba rt är tillräckliga för att dimension era en lä m pl1 g
reffelkurva . Man måste kompletter a beräkning arna med omfattande skjutförsölc , för att bestämma dels den lämpl igaste
reffclvinkc ln vid mynningen med hänsyn till det ytl erlwllistiska utbytet, dels den lämpligast e reffelvi11ke ln vid r effelursprunget med hänsyn till påkänning arna i loppet och el drörets förslitning.
Före första Yärldskrig et användes huvudsakli gen rak rcffla . Efter kriget fann Krupp, alt rcfflan borde vara vari abel.

Fig 2.
Gastryck p, maximitempe ratur i eldrörsväggen T , »temperaturg erechten
Drallverlauf» D, och reff e ltryck i funktion av projektilväge n L.

Efter 1937 i Sverige konstruera de pJascr med långa eldr ör
har rak reffla, men försök under 1952 med 40 mm apjäs
l\1/48 visade, att progressiv reffla gav större eldrörslivs länod. D en progressiv a refflan är särskilt fördelaktig vid
:mt~matpj äser med höga prestanda i synnerhet, när eldrör et är slitet.
I Tyskland utfördes under andra världskrige t en serie undersökning ar för att mäta innertemp eraturen i loppet och
därmed närmare söka utröna orsakerna till automatva pens
kor ta livslängd (jfr J. Streckc: Mathemati schc Innenballis tik
i Applied Mathemati cs, del V, s. 19-1). lVIätning'Jr na. visad.?,
att i närbeten av Pmax-läget erhölls temperatu rer 1 eld~·o
re ts innerskikt på c :a 100Q° C, vilket är den huvudsakl iga
orsaken till eldrörets korta livslängd, ty de stora påkänninaar, som projektilen föror sakar, kan då inte upptagas av
de ~tarld uppvärmd a bommarna . Dessa mätningar ledclc till
försök med den s k »temp era turgerechte n Drall», som
skiljer sig från den normala progressiv a refflingen genom
att vinkeln i reffelurspr unget är noll en viss vägsträcka .
Genom att förlägga de största påkänning arna till följd av
l'efflingen till de d elar av eldröret, som har låg temp~rat.~lr,
erhölls en fördubblin g och i vissa fall t o m trefald1g ok.
nin g av livslängden .
F örsök vid Rheinmeta ll-Borsig A. G. visade, att borteroderad stålvolym var proportion ell mot kvadraten på gastemPeraturen.
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I slutet av kriget konstat ~r adc man i Tysl~.~<md, a~t b re da
bommar sam t smala och d] up a refflor gav langre lt vs hi n "d
än konventionella bom- och rcffclprofilcr å tminston e vi d 8~1 ,·ändning av jämgördlar.
Eldrör utmaltas på grund av växlande tryck. Dc ulm at tas
dock inte i delta ords vanliga betydelse, då utmallning av
e tt material normalt betyder, att det utsalls milj on l u l.~
gånger för belastningar m ed växlande riktningar, medan d~i r
cmol utmattning av eldrör betyder, alt dc utsättes för t usentals belastningar (alstrade av dc avfyrade skolten). F ör
alt skilja mellan vanlig uln1attning och den jämförbara fi irstörandc verkan i eldrör, h a r man p å engelska valt u tl rv ckct »p rogrcssivc-:;trcss-damagc» (jfr TfKA 1953 : 1).
i1\'cn
medför
eldhastighet
hög
och
utgångshastighet
Slor
an dra tcmperaturproblem. Temperaturen i mynningen på
en modern automatkanon kan uppgå till flera hundr a grader, vilket bl a medför minskad h [lllfaslhel, då strädw r<i n·'
sen avtar till c:a 65 7r vid -100 ° C.
. På grund av mynningens uppvärmning, erhålles ock sa en
u1dgning, som medför försämrad styrning av granaten ()('b
därmed ökad spridning. E ldrörsståle ls utvidgning är c :a 1,2
mm per meter och i001°, d v s totalt 0,7 n~m vid -!00° fö r
en 15 cm aulomalkanon. För atl erhå ll a e n liten sprid ning
bör eldrörets temperatur vara högre vid reffelursprungel iin
vid mynningen. Denna temperalurfördelning kan i viss n Hu l
erhållas genom lämplig elctrörstjocklck. Tyvärr ~)r för ha llandet i allmänhet icke så. Kon tinu erlig vattenkylnin g ge r
dock en tendens till rätt tempcraturfördclning.
Om eldröret i s.i n bakre del är kallare än vid mynni nge n,
kommer gördeln vid forceringen att stansas till ett mi ndre
mått, vilket medför ökad snedställning vid mynningen. Det ta
försöJ.cer man råda hot för, bl a genom »t rångborrning» av
eldröret varvid rcfflorna på ett visst avstånd från mynninge n
och framåt konar någon tiondels millimeter.
Vid skjutning med automateld l-can ibland en egena rta d
träffpunktsvandring erhållas genom eldrörets tem peratu rv ariationer. På grund av ensidig kylning genom t ex si(lY in d,
regn eller ensidig värmning genom t ex starkt sollju s k an
eldrörets mynning erhålla en vridning, varigenom granat en
kan få flera strecks extra avvikning.
Vid hög eldrörstemperalur ökas också riskerna vid k lick
(jfr AT 1953 : 2).
I fråga om påkänningar på eldröret har det visat si g, a lt
man särskilt i pjäser mecl höga prestanda inte endast m i1 ste

[ @
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Fig 3.
S!dss, som visar hur projektilen förorsakar höga påkänningar i eldröret.
(Utvidgningen ritad i förstorad skala.)

ta h änsyn till gas.Lrycket, utan mi~st lika mycket till d~t
radiell a gördeltrycket (jfr TfKA 19~3 : 1). Carl Speizler pavisad e 193() i »uber den Einprcsswiderstand von Geschossen
in das Roln· und dess en rechnerischc Behandlung», att det radiell a gönlellrycket kan uppgå till mycket sl~n·a vä.rden. Enligt uppgift tappades t o m ett anlal mynnmgar 1 en stormaktsmarin under andra världskriget på grund av att man
inte tagil Lillräckli_gt hänsyn till de yåkän~1ingar , som e,rhålla s i eldröret på grund av det radiella .gorde~.trycket. Utvid gningen i eldrörcl till följ d av det radlCl.l.a gordclirycl~e l
kallas i USA för »Th e Ostrich-and-Orange-Effect ». Man n!aste m ed ökade utgångshastigheter även ta hänsyn till v J s~a
svängningsfenomen, som kan uppträda i loppe~. Man l?or
därför bl a välja eldrörstiden så, att man undviker farhga
.
.
egensvängningar.
Man strävar helt n a turligt efter att öka zztgångshastzg~wten
framför allt på luftvärnskanoner för att därigenom m~nsk.a
skjuttid en och på pansarvärnskanoner för ~lt öka proJek.tJlens anslagshastigheL Så t ex har m~n hÖJ t utgångsha.~.tlg
heten p å Bofors 40 mm apjäs M/48 till 960~1000 m / s J t~~11fört med 850- 900 m / s för 40 mm apjäs, M/ 36. Denna oknin g i ulgångshastighet beräknas me~fö1:a en ökn~ng .i träffsannolikilet av c:a 40 o/o beroende pa mmskad sk]uttJd, varviiicrenom framför1mnktsbestämning~ en blir mindre osäker,
f'
b
ket är av allt större betydelse med ökade flygplan arter.
Man anser, alt träffsannolikheten vid anslagseld hos en vis;
lv-pj äs är ungefär omvänt propm;·ti~~1el~ m~t kv~draten pa
skju ttiden. En så relativt ohetydllg oknmg 1 utgangshastlghet som för 40 mm apjäs M /"18 kan dock medföra svårl~ ~ t a
Problem i fråga om projektilkonstruktionen, va~ av reffe1~
Vinkel och urbränning. ökningen i utgångshast1ghct har 1
detta fall erhållits genom förlängning av eldröret från 60
till 70 kaliber och ökning av laddningsrummets volym.
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\'id ~:h e !nmelall-Boorsig A .~ G . kon?l at erad~ s .. efter otu fu t.
tande forsok , att utga ngshasllghe len 1 en ordmar k anou int
bör överstiga 1000 m / s m ed hänsyn till balansen m ellan ll l~
gå ngshas ti gh et och livslängd. Som exempel på minskningen
i livslängd vid ökning i utgå ngshastigh et kan nämn as et l fik
sök m ed 7,3 cm P a k -!0. Med samma krut erhölls en li vsJängd av 3900 skott med Y 0 = 750 m / s men e nd as t 2!)00
skott m ed V 0 = 980 m / s.
D et finns olika möjligheter alt öka utgå ng::;hasti ghclc n.
Möjlig utgå ngshastighet kan e rh å lla s nr n edanståend e ckv ntion (jfr Dansk AT 19-!6):

Yo
där

/

1

2 . Q . k . A
ll1

Q

rörets tvärsnitts a rea

k

en konstant (c:a 0,9)

A

ytan, som begränsas av tryckkurvan

m

projektilens massa.

Man kan all tså öka D eller A och minska m, för a ll erhålla s törre utgångshastighet:
1) Q göres större i eldrörets bakre del. Denna meto d prövade Karl Puff redan 1903 genom att konstruera en k an on
med koniskt eldrör. överingenjör H. Gehrlich fortsatt e fö rsöken under mellankrigsåren (jfr Heerestechnik 1929 s. 2öl)
med eldrör som från kammaren räknat först var cylindrisk t,
sedan koniskt och längst fram åter cylindriskt. På grun d av
tillverkningss.v årigheter och stor eldrörsslitning nådde d~ n
na metod dock ej till serietillverkning i sin urspru ngllga
form.
I viss mån kan man också säga, att underkalibrering hygger på att Q göres större. I stället för att göra eldröret k oniskt, skruvar man på eldröret en c:a 10 kaliber lång ordflad mynningsförträngare, som lätt kan bytas, när den är utsliten efter några hundra skott. Denna metod, som är l äm plig för luftvärns- och pansarvärnspjäser, utnyttjades i Ty sl~
land upp till 24 cm kaliber. Med 24 cm kan K 3 höjdes ma:x Lmiskotlvidden från 38.000 m till 50.000 n1 genom_ en m inskning i projektilvikt från 152 kg till 82 kg och underk a lih rcring till 21 cm . Mynningsförträngaren är dock relativt tunf(

Fig 4.
En tysk 10,5 cm kanon med mynningsförträngare till 8,8 cm .

vilket kan medföra problem vid höjdriktning. Man. kar~ också skjuta med konventiella eldr?r oc.~l förse proJektlierna
med driusp eglar , som. faller av framfor .mynnmg~~~· Dem~a
konstruktion användes framförallt i stndsvagnspJascr, dar
man ej under strid kan ta av mynnings.~'örträngaren, om
man vill skjuta vanliga pansar- eller spranggranaler.
2) Tryckkurvans yta ökas. Detta kan .. ske gen~nn ..att använd a effektivare krut eller genom att oka eldrorslangden.
3) Projektilens massa göres. mindre. På ?em~a princiJ~
bvooer underkalibreringen varvid man med b1behallande a'
sin~~~11a y ta för krutgas~n ~tt verka på, använder en mindre
och lättare projektil.
För att minska urbränningarna har man framf?r. allt i
Tvskland försökt använda lågkalorisid krut, som 1 sm ~.ur
k~äver stora krutkammare. Detta är däremot ej så J?.OPt~lart
hos automatkonstruktörer, då ett långt skott forsv~rar
kon struktionen av mekanism och automat. Å andra s1dan
mi nskas rekvlen på grund av det tyngre bakstycket. Kravet
På ökad Jivshngd är dock så fundamentalt, att beho~~t av
stora kammare och kalla krut är ett av det andra varldsTit!slrri/1 i S ;iiriisr? nrll!!
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krigets viktigaste erfaren h eter. Som exempel på en sa dan
konstruktion l: an nämnas en tysk kan on, 10,5 on k an Cj3')
med V 0 = 785 m / s. Efter 1000 skott v ar k o nlriss eför skj u t~
ningen endast c:a l mm, och man beräknar, a tt denn a pjä:,;
har en livslängd av c:a 10.000 skott. U tgå ngshastigh e te n är
visserligen rätt måtlJjg, men livslängden är ändå im p 0 _
nerand e.
Konstruktion en av projektilen beror bland annat p a d en
maximiaccele ration, som den erhåller i loppet. En lägre n nximiacceleratio n m edför större frihet i projektilkons truktioncn .
Ett lägre tryck medför också en lättare kanon. Kanon er mc <[
låg t tryck medföra dock ofta ojämnheter i f örbrännin ge n
och stora variationer i utgå ngsha s tighet.
E tt intressant framsteg på lågtyck:;kano n erna:; om r,l(lc
gj ordes av Rheinmetall-B orsig under andra värld skri g(' [.
Mellan förbrännings kammaren och lopp e t insattes en sk iY a,
i vilken borrats ett eller fl era h å l. Genom l äm plig t v al av
dysarean erhölls ett avsevärt lägre tryck i loppet än i k am maren . Å andra sidan blev mynningstryc ket relativt h ögt pn
grund av sämr e utnyttjande av krutet, vilket medförd e !': a
15 % större laddningsvik t jämfört m e d en konv enlieB ka non . Det höga mynningstryc ket kan dock utny ttjas i en lll \ nningsbroms, som minskar r ekylen och därmed p å kännin ga rn a
på lavettaget. Denna konstruktion gav dels regelbund en fii rbränning av k ru tet, d els låga påkänningar på granaten . r anonerna kallad es Hoch- und Niederdruck Kanon e (jfr J .
Co rner: Theorv of th e Interior Ballistics of Guns, 1950) och
användes bl a~ för aU skjuta fenstyrda pansargranat er i C' ll
8 cm slätborrad Panzerwurfk anone (P\VK).

Fig 5.
Prin cip ritnin g fö r Hög- och lågtryckskanon .

Data:

E ldrörsvikt : 170 k g.
Total vik t: 600 kg.
2
P ma x i kammaren: 1180 kg/ cm •
P max i loppet: 600 kg/ cm 2 •
P : 2,75 k g (med riktad sprän gverkan).

Vo: 520 m / s.
L: c:a 0,35 kg.
Projektilen beräknades på 700 m avstånd kunna genomslå
140 mm pansar i 60° ansla gsvink el,

Hög- och lågtrycksprin cipen had e r ed a n 19'3() utny ttjats i
sjunkbombka stare för alt hålla acceleratione n p å en låg nivå (jfr PB-rapport 16697).
Rekylfria kanoner har i hög grad förbättrat infanteriels
slagkra ft och används i allt större utsträckning i Korea (AT
1947: 3- 5).
För att b ekämpa fi entliga bombplan utanför deras egen
r ä ckvidd men även för b ek ä mpning av ubå tar och stridsvagn ar konstruerade tyskarna rekylfri a fly gplanskanone r.
Som exemp el kan nämnas en 8,8 cm Di.i senkan one. (Di.ika)
Ined a utomatm ek anism och 10 skott i e tt revolvermaga sin.
Dtg<'l ngshastigh e lcn var !)00 m / s och projektilvik len 9 kg.
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Tyska rna försök te även under kriget att konstr uera »A.u s.
gleich: skanon e» d v s kanon er i vilka rekyle n upphä vdes
k.
genom att samtid igt skjuta en laddni ng framå t och en ba
ål. Försö k utförd es med svåra pjäser upp till 35,5 cm k nliber, som. avsågs monte ras under flygpl anen och använ das
•
för bekäm pning av fartyg . Man lyckad es konstr uera k an 0
afunger
som
ner med utgång shasti gheter av 300- 500 m./s,
tde på avsett sätt, men flygpl anen erhöll skado r på st jiir
sä.
är
an
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projek
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önska
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.
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kt
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Man har även enligt ett gamm
j'lerka mmark anone r i vilka föruto m det vanlig a laddn in gsrumm et finnes ett antal parvis placer ade hjälpk amrar , som
nutmyn nar i loppet med vissa mellan rum. Krutet i hj älpk at
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.
Princip en för fl erkamm arkanon samt önskat tryckför lopp

Fig 7.

130 km avstånd .
15 cm flerkam markan on för beskjut nin g av London på

Enli_~t ~lppgift. fr:"'.n CSA i slutet av Hl52 har man p å flotkjut~ns for~_oksstatJOn 1 !nyok ern i södra Califo rnien proYs
pjäs,
denna
lVIecl
mb.
Yätebo
en
ht en valeka non - mte
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som har fl ytande syre som drivm edel och initicras m ed -;y_
r e, har man med m ycket små projekti ler erh ållit när mast
o troliga utgå ngshas ti gheter a v över 6.000 m / s, d v s sj ll
gå nger högre än en konvent ionell kanon. Vid dessa h astiu_
heter kan malerin i som alumini um och m agn esium inte , 1 1~ 
vändas på proj ektil ens yla däremo t m öj li gen titan.
I delta samman hang kan man disl.;:uter a den praktisk t lllii jJiga s lörs ta utgångs hastighe ten i en kanon med ordinär t kr ut
sont drivmed e l.
H. Langwe iler (jfr Z. Tcchn. Physik 19, L116-421 , 1 \t~IX )
lyckade s p å exp e rim e ntell väg m ed e tt specia lk:onstru c1·a t
7,\) mm eldrör m ed kulor, som han gjorde allt mindre (fii rh å ll andet mellan krutvild och proj ektilvik t var 44: l mo l
norm a lt 1: 3), erhålla ett övre gränsvä rde på 2.790 m s.
lian försökte sedan härl ed a detta resultat teoretis k t. Dl' ll
kinetisk a en ergie n i förbrän ningsga serna .sa ltes lika me d
krutets värmev ärde. Han erhöll,

Hu

1
2

L

2
f! · \ To

g

rna x

där H ll b e tecknar krute ls undre värmev ärde.
och ur denna ekvation få s en övre gr ä ns p å proj ektilens ut gångsha s tighet av 2.810 m / s, a lltså en överras kande go d
överens kommel se m ed mätresu ltaten. Ovanstå ende ekva tion
a nvändes a nnars för b eräknin g a v den teoretis ka gasu tströmni ngshasti gheten för rak e ter.
I T:ysklan d försökte man även konstru era elektris ka k .l Doncr i vilken projekti l en gavs hög utgångs hastighe t gen om
e tt stort ,antal solenair l er kring eldröret . Man lycka d es n h å ll a en utgångs hastighe t av c:a 2.500 m /s med en fin ka librig projekti l, men det å tgår enorma energib elopp varfli l'
d enna princip knappa s t konune r till praktisk användn i ng.
M ekan ismer.

D en gamla striden m ellan skruv- eller kilmeka nism b n·
till följd av kr avet p å allt högr e eldhasti gh e t l ett till, att m ,ul
använde r kilmeka nism i allt större utsträck ning. Tysk.1rn a
använde t o n1 kil till världen s s törsta mörs are med 82 cm
J,ahbcr. (Teknis k Tidskri ft 1952 : 42.)
En av n ackdela rna med kilmeka nism är, a tt man h i ll ills
varit tvungen at använd a patronh ylsa för tätning. Enlig t PHrapport 16697 (Artillcr y Carriag c and Gun D evelopm ent by

:B~i g 8.
Kil mekan ism m ed ringtätnin g, som medg er skjutnin g u tan patronh ylsa.

th e Rhcime tall- Borsig A. G.) had e tyskarn a lyckats konstru era en tät1~ing~ ano rdnin g, som m e dgav skjutnin g utan
patronh ylsa vid kilmeka nism. Ingenjö r Bartels h ar ta <Yit patent p å ovanstå end e rinyt ätning, som vid skjutförsöl~ givit
lovande resultat . Medelli vslängd en för ringarn a var c:a 1000
sl~ott. _Om_ denna konstru ktion efter fältmä ssiga prov skulle
VIsa si g anvä1~dbar, kan d en få mycket stor betydels e bl a
genom b esparmg en av patronh ylsan och därmed vinst i utrymm e och minskad förbruk ning av fr amför allt koppar.
Fl ackb anep jäser.

SJagske pp en Bismare ks och Tirpitz 38 cm kanoner ans es
ha haft en eldhasti ghet a v tre skott i minuten . Kanone rna
had e halvaut om a tisk horison tal kilm ekanism_ med elektris khydraul isk manövr ering. Vid övningsskjutnin g använde s för
att minska eldrörss litninge n en avsevär t lätta re granat än
stridsgr anat erna (750 k g mot 920 och 1050 kg). '
Nedansl ående bild ur Scien ce e t Vie Marinnu mmer 1952
visar det franska slagskep pet Richelie~1's 38 cm. torn i genomskä rning.
Den amerika nska 28 cm atomkan onen, som demons trerad es und e r hösten 1952, är tmligen ur ballistis k synpunk t en
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Fig 9.
Richelie u's 38 cm torn i genomsk ärning.

relativ t ordinä r konstru ktion. Trots delta log del ft t ta a r
att konstru era ot:h tillverk a den. Maxim iskottv idden med de\
13 m långa eldröre t är 32 km eller ungefä r densam ma soJ !l
för v:lra marinp jäser med samma kaliber . LaYctl age t ty~b
vara en kopia av en tysk konstru ktion till 2-1 t:m k an h l
(jfr PB rappor t 16697).
Av amerik anska konstru ktioner kan nämna s d c h e lau tomatisk a 20,3 cm pjäsen1 a på Des Moines -klassc n ot:h 15 c·J H
allmåls pjäser på \Vorce s ter, båda med kilmek anism och c;1ligt uppgif t temp ering i p roj ek tillägeL

20,3 cm pJaSCl na har enligt All Hands no\'. Hl-!6 ett kontrollsys tem, som visar ammun it ionens läge från durk till
],anon ot:h dessuto m var fel uppkom mit i elektri ska systemet. I All Hands medd elas också, att eldhas ti gheten på 1f>
cm kanone rna blev dubb elt så stor som den ursprun gligen
beräkn ade. Vad kan denn e utsökte konstru ktör heta'! Betydels en av hög a utomat iseri ng framgå r hl a av d c amerikan ska kryssa rnas av Boise-k lassen (sjösat ta 1936- 38) stora ins ats vid strid ern a ulanfö r Guada lcanal 19-12.
Briller nas 15 cm kanone r ä r 111\'t.:ket lite t a utomat is er ade
(åtmi nstone t o m l3irmingham-kla~scn) men medge dot:k enligt uppgif t en kontinu erlig eldhast ighet av t: :a 8 skott/ min
och ändå hinncl' laddar en mellan varje skoit svabla aY stötbotl en m ed en fukt ig ansätta re så att inte l.;.rulsla ggen skall
försv åra skruvm ekanism ens öppnan de efter ihållan de skottlossnin g. Vad som frappe rar speciel lt i amerik anska ot:h
britti ska tom är det goda utrymm et.
För att minska spridni n gen i längd vid skjutni ng i långskepps riktnin gen har brittisk a j agar c och större fal' ly g automatisk korckt ion för avstånd et mellan tornen.
Man har i Frankr ike fäst uppmä rksamh eten p å risken att
uppstä lla kanone rna alltför nära varand ra i ett torn (jfr
Memor ial dc I'artille ric franGa ise 1952 tome 26) . Genom
växelv erkan mellan skotlen vid nära samtid ig avfyrn ing kan
alltför korta skottvi dder ot:h onorm al spridni ng erhålla s.
Fjärrluft värn.

Bland tyngre lv-pjäs er k a n framfö r allt nämna s den tyska
8,8 :an och den n ya a merika nska » Skyswe epern» (7 ,5 cm
Gun Mount T 6n).
Under det spansk a inbörd eskrige t had e tyskarn a omsorg sfullt rlolt 8.8:ans möjlig heter såsom vapen i markst rid er mot
stridsv agnar ot:h trupp och endast sa!l in d en som lv-pj äs.
Under an d ra värdsk riget ansåg sig am e rikan ama enligt
gen eral Marsha ll's rappor t av den 1.9,.19-l5, vapent eknisk t
jäm bördig a med tyskarn a på två undanl ag när. Del ena var
8,8 :an, som var väsentl igt överläg sen sin närmas te amerik anska motsva righet, 90 mm lvkan. Det andra undant agel
va r det tyska rök- och flamfri a krutet, till vilket amerik anarn a sal~nade motsva righ et under näst a n hel a kri get. 8,8:an
har t o m hedrats med följ a nd e ord av d en amerik ansk e
teck naren Bill Manidi n i h ans bok »Up Front» :
»It can do everytb ing but throw shells round lhc con1c rs
and som e lim es w c think it has even done thai ». Han har
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också ri ta t en teckning med följand e te x t : »I will lel ,. 0 l 1
k~ww if I find the on e who invente d th e 88.» och p å ll:ckmngen ser m a n B ill l\Iauldin s h å »hHiltar » Jo e och \Y il! ie
stå ulanför få ngutfrå garens tält.
Data för 8,8 cm Flak 36:

Yo = 8-!0 m / s
Eldrörs längd: = 53,3 kaliber
L = c:a 2A k g (neglkru t)
Görd elma ter i al: koppar.
Då d enn a pjäs ej ans å gs använd bar mot m å l på (i, er
6000 Jn höjd, höjd es prestan dan p å nästa mod e ll.
Data för 8,8 cm Flak 41 :

Vo = 1020 m / s
Eldrörs längd: 70 kalib er
2
P matX = 3.000 kg/ cm
p = 9,4 kg
L = c:a 5,1 kg (nilrogu anidink rut)
Gördelm alerial: sintrat järn.
D e pansrad e bandlav ettagen Ferdina nd och Jagdpan lher
hade en 8,8 cm pansarv ärnskan on PAK/ 43 med en cld rl'H·slängd av 71 kaliber med V 0 = 1100 m / s, som genoms log inte
mindre ä n 167 mm pansar på 1000 m avstånd . Enligt över-;t<>
Geist, som var chef för ammuni tionsutv ecklinge n inom
Speers ministe rium, had e tyskarn a vid krigsslu tet lyck a ts
konstru era pansarg ranater utan hårdme tallkärn or (som. tyskarna led brist på), som vid vinkelrä tt anslag genoms log ett
pansar, som var tre gå nger så tjockt som projekti len s kul iber. Den största svårighe ten är att få projekti len att h:i tla
vid anslaget , men de tta lyckade s dels genom väl avv i.igd
värmeb ehandlin g, dels genom att minska sprängk annna n' ll,
vilket visserlig en gav mindre sprängl addning men d ock
tillräckl ig för att erhå lla god verkan mot stridsva gnar. ~ o r
mala fullkalib riga pansarg ranater tål dock endast en unslagshas lighet av 800- 1030 m / s, medan projekti ler me d
h å rdm.etal lkärna kan klara c:a 1250 m / s.
I slutet av andra världsk riget sölde tyskarn a ytt erl igare
förbättr a 8,8 :an genom att använd a underka libersko tt me d
anslags rör i stället för normala granate r med tidrör.
8,8 cm Flak 37 erhöll 7 cm nk-proj ektile r med V 0 = 1100
m / s och 8,8 cm Flak 41 med V 0 = 1300 m / s.

Fig 10.
8,8 cm Fl ak 41.

Enligt Flngwe hr und T edmik f ebr. 1950 var d e p raktiskt
Inöjliga räckvid derna med 8,8 cm för de olika ver sione rna:
8000 m .
1. 8,8 cm Flak 37 och tidrör . . . . . . . . . . . . . . . .
m.
9000
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
r
tidrö
och
41
Flak
cm
8,8
2.
3. 8,8 cm Flak 37 och ansla gs rör . . . . . . . . . . 11000 m.
4. 8,8 cm Flak 41 och anslags rör . . . . . . . . . . 12300 m.
5. 8,8/ 7,0 cm Flak 37 och anslags rör . . . . . . . . 12000 m .
6. 8,8/ 7,0 cm Flak 41 och a nslagsrö r . . . . . . . . 13500 m .
Sannoli khe tsbe6ikn ingar visad e, alt erforder ligt antal skolt
fö r nedskju tning av det ame rikansk a fyrmoto riga bombpl anet Flying Fortress skull e minska frå n c :a 16000 skott med
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7,5 cm Gun Mount T 69 Th e Skysweeper.

8,8 cm Flak 37 m ed tidrör till c:a 1000 skott m ed 8,8/ 7,0 cm
Flak "11 med und e rkalibergrana t och anslagsrör.
\'id d e t tysk a fjärrluftvärne ts eldgivning var eldledarko rrektioner under skjutningen förbjudna. Istället insaml ades
ce ntralt noggranna uppgift er över kr evadernas Jägen, ()C h
detta materiel b earb eta des vetenskapligt .
Beträffande d e n am e rikanska »Skysweepern » har en da st
dagspress en fått lämn a sina m å la nde skildringa r, v aru r
n åg ra brottstyck en skall cite ras:
P.i ~1se ns r a d aranUiggning anses kunna uppt~i.cka anfalbn de fl~'gplan på över 20 km:s a vsb1ncl, automatiskt följ a n~t~
let oc h automatiskt avfyra pjäsen p å lämpligt avstånd. P.la sen , som h a r en b etjäning av 9 man, i:ir konstruerad fö r a ll
nedkämpa flygplan med hastigheter av 1.000 km / tim på JH gn
och m ed elhöga h öjd er. Den la ddas autom atiskt fr å n tvn 11skottsm aa:asi n medelst en elektriskt driven a nsättare. U dhastighet~n ä r -t-5 sko lt / min . Granaten, som väger 5,(1 J.: g,

ha r zonrör. Skys,yecpcrn finns d els i arnH~ - , dels i marinversion.
I 1\'ew York Times av d en 25.2.53 sägs, all Sky<;wccpern
beroende p å d en inveddad e konstruktione n för ett par Etr
sedan had e massor av barnsjukdom ar (hugs), m en efter
nio års experiment anses d essa vara avklarade, och pjäsen
ski ckas sedan n ågra m ~mad c r ul till utbildningsen heterna ,
ex
111 en d en har önnu inte kommit till Laklisl'- användning t
i Korea. Pjäsen kostar inte mindr e i1n 38;).000 dolh:u-, d v s
2 milj oner kr, siffror, som med all önskvärdhet visar, Ya<l
mod ern komplex artillerimal c ricl kostar.
Personal, som. skall sköta pjäsens und e rhåll, genomgår en
37 veckor::> kurs (d e n längsta kursen i armen) vid Aberde en
P roving Ground .
Enligt New York Times framhöll en officer, som hade e rfar enhet av pjäsen, alt d en var »a beautiful thing :~, och all
man vid provskjutnin gar hade funnit, att d en först avfyarde granaten ofta (frequently) fann sitt m ål!
I Youngstown Yindicator av den 25.2.19'53 framhå ll es bl a:
»Det spelade ingen roll, hur målflygplane t än girade, pjäsen förekom ( !) varje manöver och följde perfekt. Journalister, som fick tilta genom. eldröre ts lopp, kunde hela tid e n
se flygplan et ( !) trots förarens ansträngning ar att undkomm a . »If h e were an enemy pilot, commented one operator,
tha t boy vvould be a dead duck - and he's a pretty bandy
pilot, too .»
Skysweepern har troligen inte en instrumenteri ng, som
beräknar målets troliga motmanövra r men i framtiden är
dett a inte alls otänkbart. Geno•m beräkningar, som är baserade p å tidigare erfarenhe ter och prov under varierande
fly gförhållanden kan i eldledningsin strumentet inbyggas en
väl)are på vilken eldledaren eller riktaren väljer en trolig
motmanöver. Med ledning härav beräknas sedan målets
framförpunkt .
En 7,5 cm kanon har dock alltför liten räckvidd (c:a (),5
km ) för att bekäm.pa bombplan på mycket hög höjd, som
kan fälla sin bomblast på stort lutande avstånd från målet.
För att kunna nedkämpa sådana mål har amerikanarn a förbättrar sin 120 mm lvkan den s k stratosfärkan onen. Den
anses ha en taktiskt möjlig målhöjd av 14.500 m , vilket innebär, att dagens bombplan kan bekämpas. Eldhastighete n
är 12-- 15 skott/ min, och granaterna lär ha antingen zonrör
eller mekaniskt tidrör.
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7,5 cm är troligen den minsta kaliber , som med en lt· ~\ ft
kan bringa ett mod e m l m ed elt ungl flygp lan (-10- 80 lo n)
till st_?rtnin g. l\linst.a kal!bcr !'ö r att a!lVä nd_a zon rör an~ e s
va ra ;)Q mm, men V Hl sma kal Jbra r erhall es l t ten sk ro t tä l he t
'
va rför an sJagsrö r torde va ra a tt föredra .
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Luftvä rnet skall
ge t svarad e luftvär n et för c :a 35 ~;,, av n edskju tna fl y gph n.
I Korea har luftvä rn e t svarat för 74 j'!, a v n ed skjutn a a ner ikan ska pl a n , m en detta hö ga procen tta l beror bl a pa a lt
jaktfly gplan i myck et liten utsträc kning in g rip er mo t ]lia n
som insätts i markfö r e tag.
E nligt Ordnan cc 1952 sept- okt l yckad es e tt teknisk t \iiiu trustat batteri , som var beman nat med vä l utbilda d e m arinsold ater att på en dag i slutet av andra världsk riget si j ula ne d U japans k a bombp lan p å över 6000 m höjd m ed en
a nmmni tionsfö rbrukn ing av endast 44 skott. D e tta är docK_
e tt excepti onellt golt r esultat, som erhölls under ide al isk a
fö rhå llanden .
Om man antage r, alt ett bombp lan flyg e r p å 10.00(• m
höjd, å tgår det c:a 30 sekund er för en ordinä r luftv ärnsprojek til att n å d enna höjd. Om bombp lanet har en h a stighet av 800 km/ tim tillrygg alägger det under skjuttid en en
sträck a av inte mindr e än 6,7 km! En tung g ra nat h ar en
verknin gsradie av mind r e ä n 10 m, varför planet inte L1r
avvi ka mer än 5 vinkelm inuter frå n sin kurs fö r a tt hl i
lråffat, och på 10 km av st å nd kan m å lkurs e n knapp 8sl ll cr~iknas så noga.
E n manöv er av m å l e t und er skjutti den komme r alt min ska
träffsa nnolik heten högst avsevä rt. Om man antage r, att m~1 let gör en gir till kontra kurs m ed en accel eration av : ~ g
m böjd) erhålle s
(max för nuvara nde bombp lan på 12.000
2
avvikn ingen f ri1 n
att
,
t
·
a
m · d en enkla formel n S = 1!:2 ·
m p å två sek nn60
,
selumd
en
på
m
15
är
en
den raka kurs
der, 135 n1 p å tre sekund er etc.
Den ti d , som en pilot b ehöv er för att övergå frå n en m anöver till en annan, anses vara c :a 10 sekun <lcr. Allts å l>iir
man sträva eft er alt h å lla skjutti den inom d enn a grän s, , jJket vid högre höjder kräv er m yck e t hög projek tilhas ti ghc l,
vilk et kan erh å llas t ex m ed pilskot t ell er också m ås te ma n
införa styrbar a robotar .
Närluftv ärn och f l ygplanpj äser.

Av l åtta 1< m10ner kan nämna s B ofor s 57 mm akan M ;)0
med 120 sko lt/ min, 40 mm ::1kan M/18 med över :Z60

sko tt/min och 20 nuu aka n ::\I/ 49 för flygpla n m ed 800- 850
skott/ min. Det är tro ligen ingen behagl ig uppgif t för en
fl ygare att anfalla ett fartyg skydda t med t ex L!O mm akan
M/ 48 och inträng a p å så kort avstån d , att medels våra raketer k an skj ut as med god träffsä kerhet.
Vid e tt ~1ttack anfa ll ök as ock så a nt al et passera nde projektil er_p er tJds_en~1ct genom att målet n ä rmar sig pjäsen. P r ojek tilern as t!d sm t er-y~ ll er är konsta n ta , och Doppl ers princip kanan v andas (Jfr AT 1952:1 ).
Antal et passera nde projek tiler blir:

N

E li · T (1

+
v
- Fa)

då r
eld h astigh e ten
Lid en fö r m å l e ts passag e av beskju tna stråeka n
m å l_ets ~Jas tighet i ]?a n ta ngente ns riktnin g
pr?.J Ck tJl ern as h astigh et, d å d c passer ar den besk]utna sträcka n.
D en tid , som står iill förfoga nde vid ett anfall, torde
end ast vara -!--10 sekund er, v arför skura rn a bli rel ativ t
l~_?rt ~, ~ilk e t även är nödvän digt med hänsyn till eldrörs forsh tnmg, temp er aturför höjnin g i el d1·öret (c:a 115 ° efter
50 skott med 40 nun akan lVI/ 48) samt kanske även rikta eldr~n s_ avtrubb ning p å grund av ljudeff ekt er, rök m m vid
gtvm ngen .
Under slutet av a ndra världsk riget använd es av de allier~ d.e fr a mföral lt Bofor s 40 mm akan M/ 36, som för e kriget
eJ m tr esserad e a m erikan are och britter, men som enbart
Chrysle r Corpor ation sedan tillverk ade i 60.000 ex. Som ett
exempe l p å d et lätta luftvär nets effekti vitet och då särskil t
Bofors '-10 mm ak~n M/ 36 med gyrosik te kan nämna s, att
av 180 a nfallan d e Japans ka flygpla n skö t slagsk eppet South
Dak ota d en 24.10.1942 vid Santa Cruz n ed 115 plan vid
skydd av Task force Enterp rise.
T vå dagar senare anfölls South D ako ta av 33 japans ka
Pla n . 32 plan sköts ned, och det end a å ters tående m issade,
ltlå le t.
. Vid kamika ze-anfa ll en utanfö r Okina, va lyckad es två ame~
l'Ik anska jagare bestyck ade med Bofors dubbel -JO:a i en
~ti d skj nl a ned 19 resp 15 plan.
Eh =
T
Fo
V
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För at:. få en uppfattni ng on1 anununit ionsförbr uk ninge1
under en längre tidsp eri od kan följande exempel an fiit·a 8 ~
Ammuni tionsförb rukninge n vid 1 :a amerikan ska a!'llle n
tmder licl en 6.().19-l!- 1.1.19-!5 var:
A11tal för störtia
eller troligen
förstörda fi e ntligrt plan

Ant a l skott per
f0rstört eller
tro] igen förstört
fi .. ntligt pli,n

-,
Procent av totala l
antalet förs turet a l
eller troli gen 1
förstörda pl an

90 mm lvkan

2G3

235

G,74

<10 mm akan
M/Bofors

379

239

9,7G

133

:286

3,4 2

l

129

21 997

3,32

l

l
Vapen

l
l

37 mm akan
12.7 mm ksp

l

Under denna tid engagera des 3.888 fientliga plan i 1.701
raider.
Under de sista fvra veckorna av Yl-attack erna m ot Lo ndon förstörde zon~·örsförsedda projektil er r esp 24, 4G. G7
och 79 % av anfalland e Vl.
A v de 5.000 st Vl, som sköts mot Antwerpe n, lyckades e ndast 211 genomträ nga det område, som försvarad es m ed ~)()
mm lvkan. Under de sista sex dagarna sköt 90 mm lvka n
(som kallades Baby Long Tom. eller Triple Threat Gu n
lvkan + antistrids vagnskan + fältkan) ned 89 st uv m
anfalland e Yl.
Sedan andra världskri get har luftvärne ts effektivit et y tterligare höjts genom förbättra de radaranlä ggningar , ökad
användni ng av servoinst allatione r, högre eldhastig het och
förbättra d ammunit ion, men flygplane n har också fått aYsvärt högre fart genom reaktions drift samt större »srtryktå lighet» genom bättre skalkons truktion, tjockare pl åt i vin garna (världens snabbast e bombpla n det amerikan ska Boei ng
B-47 »Stratoje t» med 1000 km / t har 16 mm duralplåt ) , iikad
användni ng av pansar, självtäta nde bensintan kar, svåra ntändligar e bräns e samt genom övergå ng till reaktion sm ol o ~·,
vilka är lä ttare att skydda än äldre kolvmoto rer. Å an d ra stdan har moderna reaplan byggda för höga höjd er k änsl iga
punkter såsom större bränsl eförråd, tryckkab in sam t de n
allt mer växande elektrisk a utrustnin gen.
D e::;sutom m edför d e höga flygha-s tighetern a att ytli ga

Fig 12.
40 mm !vakan Vickers-Ar mstrong k a llad »Pom-pom» i kvadrupp e loch oklantlaY ettage.

skad or kan förvärras högst avsevärt och alt skadade plan
bli svårare a tt manövre ra.
I början av kriget använde brittiska flottan VickersArmstr ong LlO mm. akan, som dock ej var särskilt tillförlitlig. Även svenska flottan hade några Vickersp jäser på 30talet. Pjäsen k a llades Pom-pom enligt uppgift beroende på,
att d en bara sade »pom» och »pom» och så var det slut.
Slagskepp en Prince of \V ales oc h Repulse hade denna pFi.s
som huvudsak li g lv-b es tyckning.
Vid krigsslut et had e tvsk arna en nv 5,5 cm akan (MK 112)
i först a hand för flygi)lans beslyclul. ing fullt utexperim enterad i vilken skulle skjutas en extrem. mingrana t med anslags rör och my cket hög sp rängladd nin gsprocen t
31
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Gerli kans :30 oeh 20 mm revolverkanoner.

Fig 13.

Tysk :37 mm Flak 43 .
Data:

Y 0 : 600 m j s.
Yapenvikt: 275 kg.
Eldhastighet: 300 skott/ min.
Projeklilv1kt: 1,5 kg.
Sprängladdning: OA kg.
_
Ingående undersökningar hade visat att en kaliber av .JO
- 60 mm var den mest ekonomiska för bekämpning av fl ygplan av olika storleksordning.
..
Tyskarnas lätta standardpjäs var 37 mm Flak -13 m e<l foljancle dala:
\ ' , 1 : 925 m /s
Eldrörslängd: 65 kaliber.
P : 0,5()51 kg
Eldhastighet: c:a 150- 250 sko tt/min.
I slutskedet hade tyskarna också konstruerat en 5 cnl re~
kylfri »granatkastare », som skulle avfyra en 7 kg gran a t n1eO
en utgångshas tighet av 400 m / s.

Dessutom experim ent er ad e m a n med små spr~iugladdning ar,
som hän ~a ade i fallskärmar med 250 m lån~a lin or
sk ulle kast ~'S framför och o vanför dc stora allierade bombför banden.
För den tvska extremt fö renklade reaktionsdrivna bemannade j ak tplans robo ten »Katter» (j fr TiS 19-iG: 8) avsågs en
fl erpipig 30 mm ~krotskotlskanon», som skulle byggas in i
jaktplanets nos. För andra flygplanstyper planerades en
skrotskottskanon, som skulle avfyra 32 st 30 mm mingranater samtidigt antingen automat iskt medelst en fotoelektrisk
utlösningsanordning eller av piloten, då jaktplane t flög under elle,· över det fien!liga bombplanet.
I stulet av kriget hade Manser i Tyskland konstruerat en
30 mm revolverkanon (MG 213 C/30) med en eldhastighet av
1150 skott/ min med V 0 = 550 m/s, avsedel för flygplansbeväpning. Oerlikon i Schweiz har med denna pjäs som förebild konstruerat en 20 nnu revolverkanon (206 RK) med en
eldh astighet av 1.500-1.700 skott/ min med V 0 = 1050 m/s
och en 30 mm revolverkanon (302 K) med 1100- 1200
skott/ min oc.:h V 0 = 1100 m / s. Dessa pjäser torde ha d e
högsta prestanda av samtliga nu befintliga flygplanspjäser .
Den höga eldhastigheten erhålles med hjälp av en 5-skottsr evolver. Då patronens införande, antändning och utstötning
sker i fl era samtidiga faser, erhålles en betydligt högr e
eldhastighet än vid traditionell a konstruktioner. Den schweiziska ~)0 mm granaten har sex g[mger större sprängladdning
än 20 mm grana te n.
Vid en stegring av kalibern ökar projektilviklen od1 därtncd spri:ingladdningen med k alibern i kub, med an eldhastigheten är ungefär omvänt propor tionell mol ka l ib ern. Alltså
Väx er den per tidsenhet avfyrade projektilvikten med kvad-
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Fig 16.
Amerikansk 12,7 mm kvadruppelpjäs.

F ig 15.
2 cm FlakYierling 38.

raten på kalibern, men samtidigt växer vapnets vikt med
kva draten på kalibern, varför den per tidsenhet avskjutna
proj ektilvikten per kg vapenvikt är oberoende av kalibern.
Grövre vapen har dock i allmänhet längre räckvidd än
sm ärre kalibrar och kan därför beskjuta ett mål under längre tid. Sannolikheten att uppnå erforderligt antal träff med
ett finkalibrigt vapen (lätt projektil) är betydligt mindre
än för ett grovkalibrigt.
Erfarenheter från tyska jaktplan under slutet av andra
värl dskriget visade att en ökning i utgångshastighet med 40
% medförde en ökning i vapenvikt av 80 'lo och varje pålas tat kilo medför en tiofaldig ökning av flygvikten.
Utomlands uppställes ofta finkalibrigt närluftvärn i kvadruppellavettage exempelvis den tyska 20 mm Flakvieding
38 och den amerikanska 12,7 mm pjäsen. Den schweiziske
översten Brändli har i Flugwehr und Technik 1951 : 6- 8 beha ndlat det finkalibriga luftvärnets problem. Han anser, att
elden bör avges ej som »följeeld» utom som »spärreld» d v s
korta eldskurar helst med en eldhastighet av minst 1000
sk ott/ min med en 20 mm akan. Elden bör var så tät, att
Inålet ej kan passera mellan två skolt.
Enligt den amerikanska tidskriften »Time» av den 23.7.1951
fö rbrukar föraren i North American F-86 »Sabre» med 6 st
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tillförlit liga 12,7 mm ksp (cl d hast 1~ het
med elt al samman lagt c:a HOO skolt ( a 111 _
munitio nsförråd el är 300 skolt/ ksp) f ör att n edb n 1p.1
l\UG-15 (nwxim ala stridsaY ståndet för 12,7 mm M 3 a nse~
Yara 700 m ) och a lt av ·10 skjulna rakeler träffar e nda st en
»sta!ion ary ground targels» . Tidskrif ten kallar d etta fö:·
»ärtskju lning och stenkast ning» fr å n flygpl a n. I Intc1 <lYia
HJ51: 10 förklara s delta mindre goda resultat med alt a meri kansk a flygpl a nskonst ruk törer först byggt flygplan en och
sedan installe rat vapnen i ställe t för atl bygga fly gpl <lll en
l;Ting n1pnen.
Trots d etta lär amerika narna vid luftstrid m.ellan Sahre
och MIG-15 h a en överläg senhet i nedskju tna plan i fö rh a llandet c:a 10- 1. Från novemb er 1950 till och med jan nari
1953 har ameri kanarna (enligt egna uppgifte r i luf ts trid
skjutit ned .J-±8 MIG-E) och endast fö rlorat 4~) F-~fi Sab re.
Detta beror troligen p å d c amerika nska flygarna s bi.ll lrc
Hlbildni ng. Innan en amerika nsk flygare får d eltaga i ln ftslt·id i Korea skall han ha minst 1500 flygtim mar bakom si.~ !!
Utb ildninge n lär kosta 50.000 dollar. 1.500 flygtim mar innebär en m ycket lång utbildni n gst id.
Troligen tar d e t 5- 10 år att utbilda en fl ygare p å d elt a sä ll,
då man med nutiden s höga farter och stora accelera ti one r
inte kan h a alltför långa övnings pass.
MIG-15 är heslyck ad med l st 37 mm akan (med en eldhastigh e t av 400 skoH/ min och med en projekti l vik t av
800 g) samt 2 st 23 mm akan (med en eldhasti ghe t av 70Ll
- 800 skott/m in). Proj ektilen till den amerika nska 12,7 m m
ksp väger endast 40 g. Anhäng are av grov kalib er sä ger :
»Ma n skjuter inte elefante r med hagel», medan anh än gare
av liten kaliber svarar: »Man skjuter inte änd el' med el efa nt bössor». Trolige n är amerika nska experte r fullt me dv et na
om att 12,7 mm ksp är i minsta laget och då särski ll mo t
bombpl an, men för närvara nde är F -86 och MIG-15 å tm in"itOne under 10.000 m flyghöjd ungefär likvärdi ga i fråga om
hastigh et, stigförm åga och topphöj d, men om F-86 utr ll stas
med tyngre vapen sjunker dess pres tanda och därmed ch anserna i en luftstrid .
Sabrc väaer för närvara nd e 8 ton och MIG-15 endas t
'"' en i vikt beror bl a på alt lVIIG-15 sakn ar en
G ton. Skillnad
stor del av den utrustni ng, som_ den amerika nska flygledningen anser vara nödvänd ig för föraren s sä kerhet och bekvämlig het.

i ,ot:h för sig

.my~ k e t

1200 skott/m m)

1
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D en am crilw n:-k a 12,7 nun k sp (Brow n in g lVIa ch iw: (~ u n
0,50) a n togs 1U23, stan d ar d is er a d es HJ33_ och f ö t:b ~lt tr ade ~
1\HO ti ll en eldh a sti<1h e t av 800 skottjm m. I fum s1enk a n1•
pa nj en skö t 35 st am~rik anska P --lO-plan ~: e51 72 tysk a lr nn')_
porlpl an, va rvid 25.000 st 12,7 mm sko tt skols ulan ett tnd,1
f unktio nsf el !
F ölj and e fordring a r k an upp s täll a s p å en fly gpla nsk anon :
..
a ) liten silhu ett, låg vikt och rin_ga ~· eky lkr n fl ,
h) p erfek t automat i sk funl~ tion ;' '~~ v1~la temp era tur granse r
och vid höga accele rationsp akannm gar ,
eldhasti ghet och stor utg~ ngs_haslighet (för alt f<)
hög
c)
..
~
rak proj ektilban a och kort slqutlHl ).
c
Starfn·
C
F-0-l
t
e
»-plan
h
»antibom
Det nya amerika nska
a
inbvgg_d
ligga
som
raketer,
st
t
2
tor
kulspru
för
stähet
har i
r unt nos en. Planet är dessuto m utrusta l m ed en cl ek ti 1sk
»hjärna » som kan styra plane t mot målet och i rätt ögonblick avfyra rake terna.
Bland kulspru tor kan nämnas den tyska 7,92 mm M G~ l~
ä ven kall a d »Dödsli en». Den förenad e goda prestan da (\100
- 1500 skott/ min) med enkelhe t, tillförlit lighet och lå gt pris.
För att erhålla stor dämpan de förmåga vid de sn abb a
dynami ska b elastning~r. som_ en au~ ?.matpjäs ';lls~-~tes. fö \,
hade Dödslie n en 3-tradig tvmnad fJader s k lmfJaclel . P a
grund av glidning mel~~n torådar:~1a ?kas. fjä~~erns håll~a s t,h_~ t.
Den stora dämpan de formaga n ar sarslull :;ardefu ll v1d sto tförlopp och stötvägo r, där den branta vagfronte~. och . re,flexerna ger upphov till oberäkn eliga (eller sv~r~erakn e hg a ;
extra spännin gar. Enligt Product s Eng 19-!6 ]~111 obse r :~r a 
des 3-trådig a tvinnad e fjädrar första gången 1 tyska pJascr
und er spanska inbörde skriget.
Vid krigsslu tet pågick i Tysklan d konstru ktion av -~i nk a 
lihriaa salvrake tkanone r, som skulle använda s som na rlnft värn~ En pjäs, som kallad es Orkan skulle skjuta 30 r ak eter
i varj e salva.
r

Hastighet smätning i loppet.

Trots att den innerba llistiska konstru ktionen förbätt r at~ i
hög grad avviker utgångs hastighe ten ~-ör ett skott i _rel at1vt
stor utsträck ning 5- 10 m / s fr å n elen_ ratt~ medelhash~h et_enrl
Spridni ngen ökar med ökad laddmn gstathet och Jmn sJ, a
·J s.r
.
..
k a liher.
I T yskland mättes under andra varldsk nget »utgan gs Ja.
ti gh e ten» i loppe t m ed hjälp av en katodog raf. Det var f] ot·

Insta ll a ti on

F ig 18.
lopp et för a t t m äta p r ojek t il ens hastigh et.

tan, som had e b egärt apparat ur, så att man skulle kunna
be?t_ämm a utgå ngshasti gheten och därigen mn vara i s tå nd alt
skilJ ~ mellan ~ ena sidan krutets och loppets dagstill stånd
och a andr~ sidan de meteoro logiska inflytels erna. Rheinmetall-B orsig A. G. konstru erade den beaärda instrum enteringen för marinen s 15, 20,3 28 och 38 en~ kanone r samt sederm era även för luftvärn ets 8,8 och 12,8 cm kanoner .
Mäotbasen var 500 eller 600 mm, och den främre mätpun kten lag 100 mm från mynnin gen. I eldröret borrade s två kon_i_~k a h~l vid mätpun kterna (se fig 18) och i h å len anbragt es
fJa~ erp~lVerkade kolvar, som omgavs av två lindning ar. När
proJ ektilen passera de en mätpun kt, träffade gördeln s främre __ k ant den koniska kolven, varvid denna sattes i elastisk a
sva ngninga r vilka registre rad es i en specialk onstru erad oscillogr~f l~allad l~_atodograf. M~tn~ggrannheten angavs vara
0,2 %. l\Ian erholl helt natud1g t mte utgångs hastigh e ten direkt, utan den mälta hastighe ten måste Jilultiplicer~s med en
korrek tionsfak to r.
(F orts.

Au gus tihäftet.)
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Vicea miral Kurila och slage{· vid Leyte
Av

Kommend öt•kapten

M . STA RCK ,

S lagc t Yid Lcyle ~~e icke blott viiridsh istorie ns störst a s,iiidrabbn ing ulan även ifråga om såväl pl anl äggnin g som l"i rlopp en mycke t s~i regen o p era tion. Bedöm anden och atL,:i rder p å am erik a nsk sida äro numer a i stort selt klarl a!.(da
genom amiral Halsey 's bok »Aidmi ral Halsey 's Stm·y» ul'h
Vann \Voodw ards även till svensk a översa tta »Th e B a l l le
for Lev te Gul f». Beträff ande j a panern as i å tskillig a hä n se nden b esynne rliga framfa r t är läget däremo t icke lik a kl ar t.
Viceam iral Ozawa har lä mnat en relativ t fullstän dig sk il dring av slaget vid Cap Engano , d e t bittra men san no l1k t
icke h elt ovänta de slutet på hans uppdra g att locka hmt
Halsey från Leyte; en upp gift som han märkli gt 1~ og lyckades lösa . Slaget i Suriga osunde t vilar i vad avser Japane rna
i ett dunkel , som a ldrig komm er att slöngra s; deras d är insatta stvrka förstör d es praktis kt taget fullstän digt och f(tljdes i dj~1pet av sin chef jämte hela hans s tab. Som eftermi ile
kan tj äna motstå ndaren s uttalan de »att japane rna gin go på
m ed e n tapperh et, soJn stod i omvån d propor tion till strategisk klokhe t». Slaget vid Samar, p å japans k sid a l ett av
viceam iral Takeo Kurita, har behand lats i å tskillig a sammanba ng dock utan a lt märkb art ökad insikt vunnits r örande den bränna nde punkte n: K uritas beslut att avbryt a op erationen i det ögonbl ick, då vägen till Ley te och framga ng
•
l
.
l å g öppen.
Kurilas stabsch ef, konler amiral Koyana gi , har nyh geu l l
denn a frå ga gjort ett inlägg, som klarläg ger n ågra pu nkter
och är värt e tt närma re studium jämte en ell er ann :m
komme ntar.
»l juni 19--14», framh å ller Koyana gi, »led j a panska fl ot tan
ett föröda nd e ned erlag i d et ödesdi gra sl aget i Filipp i ns~~.n
sjön. Yi 1nåste avstå frå n det efterstr ävade, avgöra nd e 1 sJ O11
. sl aget och dra oss tillb aka till Okinaw a för a tt olja, ii 11~
vi å tervänd e till Kure» . Därifrå n kallade s staben till T okiO
' ) U. s. Naval Institute Proceed ings, februari 1953.

för a t t. av lägg::; ra pporl om slag e t och konfer era om framtid a
I1a präglat s aY sornmo d iaa
0 pera lwn er. l'"onfer enscn torde
en , a tt Högk vfl r lcrc t sftnämlig
g
si
visade
det
lser;
b etral~te
kert r ak~1al m ed en st(~r seger, som skulle vända kriget till
Japan ~. f_orde.l, och a~t mga plane t· uppgjo rts för n ästa steg.
Som fol.Jd harav bcfuiu~o sig såväl Högkv arteret som de'n
s]O gl_le nn e flo ll ? ns stab J d en föga avunds vä rda situatio nen
att Icke h a nagot begrep p om va d som närmas t b orde
för e tagas.
Efter inledan de överläg gninga r b eslo ls, att Kurila s »Anfall sstyrka . 1», innefat tande fler! a l el slagske pp och tunga
krys.sar e, sJ,;.u!le hasera s p å L~ngg a i närh e ten av Singap o~e.
motlovet V~l' he!t enk elt, att flottan m~1ste förlägg as till det
omra~ e, dar ol.Ja ~wnd e ~rh å ll as. Ozawa s hangar farlygs styrI~ag?t . :~cge~:.tll g·t·· b enam~11.l lmvud. styrkan , h a d e i slaget
1 F1hppm sk a S.JOn forl01·a t over .JOO flygpl a n; s tyrka n h ade
?areft er knappa st något offensi vt värde och kvarläm nad es
1. J apan. En hten s tridsg rupp , b enämn d 5. flottan , förlad es
till P esca d02·ern a.
. Amerik a n arn as nästa offensi v b e dömde s vara att vänt a
1 .okt obe~· oc11 komm a att r ikta sig m o t Filippi nerna. Detta
V.1sad e ~!g s~1 s~:1åningom ri~ztigt nog, vilket do.ck m es t bet
I?dd.~ pa tm , eLlerso m amenk anarna urspru ngbgen bestäm
mitten
i
först
och
r
ecembe
d
20
den
Leyte
Sl~ for att anfall a
pa se p l e1~~ber, infö;· ~ ymplom p å förestå end e j a pansk kollaps, b eslolo att sla hll redan i oktobe r.
Ti!.~ denn a tidp~mkt kund e 9za,va icke · utrust as med nya
and, varfor d et amenk anska anfalle t m ås te mötas
ygtm:b
fl
av Anfalls~tyrka 1 samt landba sera t flyg ur arme och marin .
Eft er~om f~yge ts stridsv ärde vid d enna tidpunk .t var låg t och
~et VI sat s1g svårt a tt e tabl era samver k a n mellan flott a och
f~~g, stod d e t även klart att motanf allet i huvuds ak måste
e1i
~11 e1\ t~pp~ift fö~~- Kuritas sty~·ka ... Koyana gi dr~g slutsats
»
sista
vårt
bh
skulle
aven
ikt
sannol
SJoslag
nasta
v:~n.t
att
rätt.
sett
och dan had e han i s tort
.. Så ~.måningom öve~·s.än~e Hö gkvarte ret sin operali onspla n
f?r , forsvar et av Fll1ppm erna, planen had e förs e tts med
.acJ....namne t »SHO », vilket b etyder seger. Planen inneba r
1 . korth e t, att flygspa ningen skulle inrikta s på alt lokalis era
hend~n så __lå ngt fr å n Filippi nerna som möjlig t (700' sattes
som onskva rl) och att däreft er snaras t söka fas tställa tid
Och pl~ts fö r la.ndsti gnin gen. Anfalls styrka 1 skull e skjutas
fe~m t1.ll Br~me1 p å Borneo i så god tid , att d en kund e angnp a mvasw nsflott an före l a nd s tigning en ; lyckad es icke
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Japans ka flottan s styrka i slaget vid L_eyte.
(S) = far tyget sänkt 1 slaget.

Viceam iral Ozawa.
l a (S) ,
.
Hangw fartyu: Zuikak u (S), Chitose (S), Cluyo<
Zuiho (S).
Slayske pp: Ise, I-Iyuga.
Lätta kryssar e: Oyodo (flaggs kepp), Tama (S), Isuzu.
Jagare : lO fartyg.
ANFAL LSSTY RKA l: Viceam iral Kurita.
1
slagske pp: Yamato , Musash i (S), Nagato , Kongo, !fm~n ~ .'
~ao,
a
/S),
Maya
S),
Tunga knjswr e : Atago (flaggs kepp,
Clwkai (S), Myoko , I-Iaguro , human o, Su'
·
zuva (S), Ton e, Chi imm a (S).
Lätta kryssar e: Noshir o (S), Yahagi .
Jagare: 15 fartyg.
STYRK A C: Viceam iral Nishim ura.
Slagsk epp: Yamas hiro (flaggs kepp, S), Fuso (S).
Tung kryssar e: Mo gam i (S).
Jagare: -1 fartyg.

I-I(T\'UDSTYRKA~:

1

5. FLOTT AN: Yicemi ral Shima.
Tunga kryssar e: Nachi, A1shigara .
Lätt kryssar e: Abuku ma (S).
.Jagare : 4 fartyg.
lätta kryssare n Kinu sanlt
~
Anm. Av jagarför banden Sa.. I1ktes sammanla~rt
9 jagare.

staben ÖYergick därefte r Lill utarb eta nde av erforde rliga
order. Den ~lutgiltiga operali onsord em, som ifråga om lidpu~rlcl ?ch ex?kt plats själYfallct_ icke !;:l!_IH_lc fixeras förrän
i srsta ogonbh ckct, kan samma nfattas 1 folpnd c punkte r:
a) Oz~was huvuds tyrka ::;kulle från Japan stöta fram öster
om Filippi nerna för att tjänstg öra som lockhe te och dra~~a
bart huvudd elen av dc amerik anska krafter na fdm LcYtc;
b) samtid igt med Ozawa s framsl öt simile huvudd cle1i av
Kuril as Anf:llls stYrka 1 Yia San Bernar dina-su ndet norr-ifrån anfalla broinrv udet vid LcYte;
en mindre del a\' l\uritas flotta , lJ cnä mnd Styrka C, skulle
förstär kt med ;). flottan genom Suriww sundct sydifrå n anfalla brohuv udet ;
c) för samve rk a n m ed sjöstrid skrafte rna avsågo s:
l. och 2. marina luftflo ttoma för,Lär lda med 150 flygpla n
från Ozawa s styrka (besätt ningar na på dessa flygpla n Yoro icke tillräck ligt utbilda de för alt kunna operer a från hangarfart yg) tillsam mans -i25 flygpla n saml
omkrin g 200 armefl ygplan .
Under tiden forcera des utbildn ingen av Anfalls stvrka 1 ;
utgtmg spunkl en va1·, alt styrkan måste reda sig själv utan
skydd av jaktfly g.
Slörsta uppmä rksamh et ägnade s därföt· lufi.vär nsutbil dningen . I förbigå ende må nämna s, aU fartyge n före avgång en
från Kure boksta vlingen fullpro ppats med automa tvapen , i
regel Yoro dock dessa av 25 mm kal iber vilken redan vid denna tid torde ha varit otillräc klig. Undan manöv er övades flitig t hådc i förban d och av enskild a fartyg; i samban d härmed
utpröv ades nya »ring-g rupp eringar » avsedd a att underl ätta
och effekti visera luftför svaret. Utbi ldninge n för mörker strid
fo rcerade s med tyngdp unkten lagd på dels skjutni ng med
huvuda rtilleri et med hjälp av lysproj ektiler och radar, dels
anfall med torped. I samba nd med luftvär nets förstär kning
had e fartyge n även erhålli t radar, som ansågs pålitlig och
noggra nn vid lokalis ering av mål samt av värde för att öka
det svåra artiller iets precisi on. »Vå ra radars ta tioner vor o
d e bästa tillgäng liga» hävdar Koyana gi; betyge ts formul ering gör dock detsam m a betänk ligt och marsch en rakt in
i den amerik anska dödsfä llan i Suriga osunde t jämte de egendomlig a händel ser i slaget vid Samar, som senare komm. a
att hel1and las, tyda på att »det bästa tillgäng liga» varit långt
ifrån tillfred sställan de. S!utlig en utarbet ades planer för inbrytnin g i det fientlig a urlastn ingsom rådet; en minst sagt
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känslig uppgift , ftersom inbry_t1 1~ngefno he:·ä~~n ~(l es ko •n n1,1
att ske under mörke r och samtJC 1gl ran tva 1a .

1

1 11

Den 17 / lO fick Km·i la order a l t förhere da genomf ii r:· !l(] C'[
av SHO-p lanen och anträdd e_ den 18 / ~.o kl 0~ -Vi ..c;~n J lanlagda förflyt tningen till_B;· une1hu k!en dar hm~ mtra.Lf ad~· len
20/ 10 och omed elbart 1gangs atte kompl e ltenng av b ra .,,l cförråde n. Tidigt på morgo nen den 21 / 10 moltog s H ögl. arterets order, alt Anfalls styrka l den 25/ 10 i grynin gen sl tt lle
verkstä l la inbrytn ingen på ankarp latsen ost om Ley lc . \tlydand e denna order avgick Kurila från Brun ei den 2'> 10
1~1 0805.
Tidsup pgifter na visa, hur. svår S!-10-p ancn v_~r alt_ge P· ~.m 
föra. Förflvt tninaen från Lmgga t1ll Leyle kl·avdc m lw aknal oljning en icl~ mindre än 7 dygn och d : n sistoa slr_ii.t ,an
från Brunei till Leyle hela tre dygn; det maste salun(l a l llder alla förhåll anden bli svårt att anpass a anfalle t if 1 1gn
om tidpun kt och praktis kt laget uteslut et att ernå 11 <'-P il
som helst grad av överras kning. Till råga på allt had e lanen i prin~ip misslyc kats redan då Kurila l_ämna de ~3rune i.
Motanf allet skulle ju ske senast tv:"t dygn efte r amenk a P<! l'nas första landsti gning och d enna tidsfris t utlöpte _i samnw
öuonbl ick, som kätting arna i Brunei bukten dånade m geno m
klvsen - och fl å låg ytterlig are tre dygns förflyt tning fr tmföi· fartvae n. Nänlllv ärd optimi sm förefan ns heller icke; !le
mest fÖrhop pnings fulla räknad e med 50 'lo möjlig het y ll
lyckas n1en, som någon sade: »vi lo va d e varand ra att pora
~årt bästa och togo seelan en whisky ».
Under färden inträff ade beller ingenti ng, som kund e y,tra
ö.fnw l alt höja stbi.mn ingen; förh~1lfandet var snarar e det
motsat ta och föret påtagli gt strävt redan från början .
Den 23/10 angrep s flottan av ubåtar na Darler och D ac c:
när <len väst om Palawa n med 18 knops fart och u nde t
zick-za ckning styrde mot San Ber_~1ardino-sundet. Kt~.'.'~ l a~
flaggsk epp, tunga kryssa ren Atago sanktes under hans fotto _
och följdes av systerf artygel Maya, medan Takao ska< L :les
svårt. Denna svåra motgån g tillskri ves från japans k <;J da
främst fr~mva ron av ubåtsb evakni ng i luften samt fö rll~ll
landet att flottan för atl ekonom isera med drivme del fo rflytlad e sig med endast 18 knop. Först nio timma r se na re.
sedan det ubinfe kterade områd et bedöm des passera t, k un de
Kurita emba rkera på slagske ppet Yamato .

!\'ästa dag tedde sig lika dyster. Fr~m Kl 1030 till 1330 utsaltes styrkan för oupphö rliga, våldsa mma flygaJlf all, varvid slagsk eppet l\Iusash i sänkles och några lätta enhete r
skadad es. »Yi hade väntaL flyganf all men det vi d\kad c ut
för d enna dag var nästan tillri:i.ckligt för att slå ned vårl
mod», s~i ger Koyana gi. Förlop pet ger en klar bild av jaktskydde ts b e tydelse . Del förefal ler hell er icke ut eslutet , al t
påfrest ni;Jgen under dessa strider trötl a de ul japane rna och
kan ha tll cl'\'er kat på handlin gskraft en under nästa dag, d i\
avgöra n det föll.
Under trycke t av bombh aglet girade Kurila kl 1;)30 till
kon trakun; och inrapp orterad e delta till IIöakv arle rel. Samtidigt begärd es enträge t ökat bistånd från flygel pa Filippi nern a. Kurila synes icke ha v etat, alt delta varit igång efter
förm å ga och bi a sänkt det amerik anska hangar fartyge t
Princ eton. Med Ozawa p~"t huvuds tyrkan fanns ingen förbindels e, vilket ur japans k sida var ytterst beklagl igt, efterso m
Kuri la hbirige uom aldrig fick klart för sig, att Ozawa lyckals
dra bort Halsey från Leyte. Ilalsey hade nämlig en, förutom
myck et överdr ivna medde landen om japans l'a förlust er,
även erhålli t rappor t om Kurilas undanm anöver kl 1530 och
bedömt , att molstå ndaren befann sig på reträtt, varefte r han
full av stridslu st begivit sig på jakt efter Ozawa .
Kl 1715 upphör de de amerik anska flyganf allen, fönnod Iigen beroen de på att flygpla nen voro beordr ade att landa
för e skymn ingen och straxt därpå girade Kurita på nytt mol
San Bernar dinosu nd et. Kl 1915 bidrag högste befälha varen,
amir al Toyocla med en signal: »Med förtrös tan på hjälp från
ovan sko la alla styrkor anfalla ». Toyocla s stabsch ef tillfoga de etl vbinligt men bestäm t påpeka nde, att manöv ern kl 1530
hotad e att slå sönder hcl'a tidtabe llen för operati onen. Härmed var naturli gtvis Kurita föga hjälpt; Koyana gi säger ingenting om hans reaktio n inför signale rna men det ligger nära
till hands att antaga, att ban skulle önskat ett mera positivt bidrag t ex i form av ökat flygund erstöd.
N allen förflöt emelle rtid, till Koyono gis stora förvåni ng,
lugn t, medan flottan i enkel kolonn slingra de sig genmn det
fönädi sk a San Bernar dino-su ndet, där strömm en unclerstund om löper med åtta knops fart.
I gryning en den 25/ 10 kl 0610 stod Kurita med -1 slagske pp,
8 k ryssare och ett antal jagare, ost om Samar ; flottan böll
.iusl P<l att intaga dagerm arschg rupper ing, när flera fientlig a
ha ngarfar tyg r;il~tades i sydost på 30 l.::m avstånd .
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~fl. japan_sk sida tedde sig d et hel~ s,~m ett m~rak cl Ol' h
mananda gtck en eller annan tanke l1ll Ioyodas s1gnal l"ii re.
gående kv~ill. Här förelåg det efterläng tade läget m ed er
hangarfartyg~styrka så gott som inom porte för sv ~n·t "la g~
skeppsar tilleri eller med andra ord den situation , som !\ ~t
ritas stab tänkt sig, då den utverkad e Högkvar terets till sh nd
att få i första hand anfalla am.erikan ska hangarfa rlygsl'örband, om möjlighe t yppade sig. Förhålla ndet var som bekant, alt Halsey med 3. flottan befann sig långt nonhar t
och att Kurita stölt på en eskorthan garfartyg sgrupp ue
Kincaid's 7. fJolla. Beslutet var snabbt fattat: först slwlle
dessa hangarfal 'Lyg likvidera s, varefter man fick se vad som
kunde göras åt brohuvud et på Leyte. »Allmänt anf all» beordrades , Yamato salte högsta fart och öppnade eld me d
sina L16 cm pjäser på 31.000 meters avstånd.
Dc amerikan ska eskortha ngarfarty gen drogo sig und an så
fort det gick, vilket för deltagarn a tedde sig pinsamt langsamt; ett halvt dussin jagare och eskortjag are täckte r elrtilten i självupp offrande anfall. Koyanag is slödring av denna
strid är ytterst n1.ärklig. Han hävdar, att japanern a efte r lvå
timmars jakt icke vunnit någontin g på motstånd aren, sot'l i
stället föreföll att draga ifrun. Detta är obegripli gt, eftersom
de japanska slagskepp en kunde göra mellan 21 och 27 knop,
kryssare och jagare väl över ;30, medan amcrikans k::J ».icepcarriers» i regel gjorde 18--19 knop. Förbinde lserna p a japansk sida fungerad e emellerti d uruselt, som vanligt i:ir de t
berättiga t att påstå, och K n rita fick knappast några rap porter från sina framskju tna lätta fartyg. Den omskrutn a radarn tycks icke ha utmärkt sig och flygspani ngen lyste s0 m
vanligt med sin frå nv aro. Kurita förlorade till slut helt
greppet över den taktiska situation en; ban lyckades un ele r
loppet av två och en halv tin11na icke ens identifi era sin a
motstånd are: eskorthan garfartyg togos för linjehang arfarlyg, jagare för kryssare. Resultate t blev, att 'h an bedömde sig
stå inför en snabb hangarfa rtygsstyr ka, fortsatt jakt va r u nder sådana förhållan den utsiktslös och kl 0910 avbröt han
striden och beordrad e samling. Koyanag i säger sig ha varit
särdeles förvånad , när han efter kriget erhöll kännedo m o!l1
den amerikan ska styrkans verkliga sammans ättning och til ~
fogar, ntt Kurila naturligtv is aldrig skulle ha avbrutit strJdcn, om han haft vetskap om de amerikan ska fartygen s ant al och typ.
Kl 1100 hade Kurita samlat sin styrka, ingen fiende fan ns
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Sche:11a tisl;: sl,iss över slaget vid Leyte.

i sikte och staben sammant rädde i all hast för atl söka klara
Upp läge t.

.F rån Oza\:a hade ingenting förnumm its; hans styrka slogs
V1.d d e 1~na tH~punkt, norc!ost om Cap Engano i spillror av
VIceamira l M1tscher s stndsgru ppcr ur 3. flottan. Nishimur a
C låcr
styrka
c
t"' sedan 7 timma1·
kund e ick e lå ta höra av sig,
•
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på Sm·iga osundcts hotten, elnu:~L Ku~·ila var. ovct<:nde hörom . Flygspaningen teg: ~\.v. trafiken 1 eten~. fra~n?H.:k Clllc l!ertid, att fienden var 1 hvhg verksamhet. h .mcaHl s pa kla rtext sända framställning till Halsey angående skyn dsalllt
understöd uppsnappades jämte meddelanden ~ som visadr.:
alt 7. flottan opererade i närh eten och att flygplan vor u
beredda alt starta från elt nyanlagt flygfält på Leytc. Shtlligen kom en rapport f rån »Sonthwest Area Fleet Headq ua rtirs», att en fientlig hangarfarlygsslyrka kl 0\:l IS hade loknliserats norr om Kurilas flotta. Denna rapporl är en m y~:t i
fikation; för det första var den felaktig, för d et andr a lwt·
den sedermera icke kunnat återfi nnas i n ågo n signaljou rn«l.
Kurita drog dock slutsatsen, alt han var omgiven av fi entliga styrko~·. Bcträffan<le läge~ vid Leylc be_dön_Hle han <~l'!,
alt motståndaren vid denna tidpunkt hunml v1dtaga e do rderliga taktiska förberedelser för att I:Jöta ~ll anfall , ~kh
•1 tt det icke lönade sio· alt tränga fram tJll broJJuvudcl, cflcr~om amenkanarna l ~~1dstigit r'cm dygn ti digar e och sålu nda
knappast någonting av värde kunde uträttas, dä resl hu,l
lyckades taga sig fram. Det första bedöm~nd~ t h?c1~ n a tu rligtvis fog för sig. Det andra var i och for sig nkl1gt mc .J
v;rför dc\ just j delta ögonblick tillmältes srl slor ~? elyd clse
~ir svårt att förstå, då Kurila i hela tre dvgn haft kann edom
om förbå : landet ifråga. Därmed m [l vara hur som h clsl ;
Kurita släppte tanken' på Leylc girade till nordlig kurs ~lr ll
gav sig på jakt efter den senast inrappo.r~cra~l-~ hangarf<t, ·tygsstyrkaJL Han antog, att han med ~-.raft1g h]a . p ~1\' 1. oc h
2. luftflottorna alltjämt skulle vara 1 stånd a_Ll sla ~tl nY görande slag. Efterson~ den fic~_1t1iga ~tyrl~an Jckc ex1sl c.1 ade, påträffades ingenlmg, varfor Kunla fortsalte 1~1ot San
Bcrnardino-sundct, där han inpasserade pö. efternuchla gen ,
några timmar innan Halsey uppenbarade sig. Kuritas be slut
att' g;'\ uordv~n·t var sölunda i etl avseende mycket ly ckl i~:t :
det ~·~i ddade honom undan Halsey's oförbrukade krafter oc h
en vtterlioare sjöstrid för vilken han torde ha varit f iif.!n
ski~kad. Därme.d var 'kraftmätningen slut, frånsett n ågr ~1
amerikanska flyganfall påföljande dag.

1

Knvanagi slutar sin redogörelse med några allmänna spekulationer. Han framhåller, att japanerna voro mycket orcliga för att amerikanarna, fullföljande sina fra~_ngån ~a :·:
1
skulle brvla igenom San Bcn1<1rdino-sundet och tranga 111
Sulusjön: var~id dc skulle vunnit en total seger, och är fii r·

1

\'ä nad över, att d c icke utny ttjade denna möjlighet. Hiskerna vid en sådan operation ansag han skäligen ringa. För]Jåll andc l _torde ha varit, all ame rikanarna voro i slorL bc]JoV av di'JVIlle_d e ls- och ammunilions k omplcltering; otvivclnldig t le dd e: stg också San Bcrnnrdino-sundf't föga inbindand e. Kc-yanagi tycks bl a h a förbisclt möjlighele rn a "att
J]lin era dc trångn passagerna.
H a n s lutar med alt framhfllla, all de japanska förlustema
voro så stora att de inneburo japanska flottans sammanbro ll
som effektivt kri gs insl!'llmcnt. Dc bedömdes dock icke större
än v a(i o S(~J11 väntats. Skuldcn för den olyckliga utg~tn g~~ n
läggs pa SHO-plancn , ~om h an anser olt:"tllbar bland unnat
genom att flygstridskrafterna voro så fö rsvagade, alt dc icke
lä ngr e kund e prestera någon effektiv samverkan. Plan e:~
var desp e rat och ltönsynslös oc h kund e endast lvdas som
·
en sjähmord smde r fö 1 ~ Kurilas flotta.
Koyun ag is skildring ger anledning lill v 1ssa fund e ringar ,
av vilka några invävts j det föregående.
Den försia märkliga punklen är att japanska Hö;;;kv a rlcså säk el'l räknad e med en seger i Filippinska sjön, att inr~a
alternativa planer utarbetats. Vndcrlag för sådan optimi'~l:
förel åg knappast, sedan periferiförsvaret gcnombt(utits och
positionerna rullats tillba ka över en väsc1~ilig <lcl av Slilla
Havet av en molsl tu Hlarc, vars resu rser i skarp molsals t ill
de japanska \'Ö.xlc för varje dag. Kanhända v a r Högkvartere ts insl~illning cll utslag av önsketänkande, kanhända hade
det - e hu ru det förefaller mindre troligt - till slut sjäht
börj at taga iniryck av den m ttngsidig t ~ ov c dcrhäflig a progand a, som i rikliga portioner serverades det japansk a folket. Under alla förhtdlanclen bestyrktes den tidigare iaktl~l
gel_sen, att den i segerns dagar fasta japanska ledningen blev
osnker och famlande , när motgångarna började.
SHO-planens svagheter ha tidigare berörts. Ytterligare c;1
Pu nk l förefaller egendomlig, nämligen dir ektivet, att flyg et
skull e s ä l ta in sitt huvudanfall l v å dygn f ii re sj ö s lri d sk r n; ..
l~rn a. Amerikanarna fingo p<1 delta sätt fördelen all succcsSivt möta fiendens krafter och möjlighel att - om del in~e.;~and.eP?'~anfnl_ ~et _lyckades ~ antingen t:eo.rganise.m sina
]l.,~fl et fot a tt t'10_la Japanska Lotlau clle1> 1 san~~-la ~ni!, nvll ~_ta hela operationen och undandraga sig en sjostnd.
1\.unlas plan \'Hl' i och för sig komplicemd; dess vC'rkliqa
sva ghet synes emell e rtid ha l egal i att d en byggde pi\ säker
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flygspan ing, f.ullgod sm:werk an m e ll a,n _flo~t~ o_ch fl~-~ sn 1~lt
)ålilliaa förbinde lser, JUst de grundf~l~totet, ~01:1 H:ke fö_
~-clåo·o~ Bristern a i d essa häns eenden Jamt e s:rangh el <' n nt t
hini~a fr am vid rät~ tidpunk t utgön~ /~ e verld1g~~ ors~~kc r_11 n
ti ll operatio n ens missly ckand e. Bet;af~ande ~~a~ct ' Hl .samar gäller i storl selt samma :oak; hunt a e.t:!loll mtet ~~ ~ d 1
Iufte~ och in ga säkra und errä ttelser ~ch f~rlorad e da ngenom överbli c-ken över situatio nen. ~ Ill misslyck and_<',t ny
denna fas av operatio nen bidrog ocksa tveksam heten d raga
_va~· hr?.~.L~v ud cl vid
0111 målsättn ingen. D e t verkliga n_Jålet
Leyte. A t l detta tillfällig t sköts å t s1c~an m fo r mo) 1l ~he l <·n. att
:olå en a m erikansk styrka är förklarl igt ; styrkan 1fra q,a mas tc
dessutom drivas undan, innan brohuvu detc kunde n as. l?~~r
emo t ä r d e t svårare att förstå, a tt Kurita pa n y ~t a'.'st od ~. ran
slöten mot Levte, när vägen dit låg öppen , och 1 s tallet sok lc
nå k.ontakt n1ed d e n styrka, som fel~kti~~ . rapport ;rals sla
norr om han s egen flotta. Både Kunta s.Jalv och ~O ) a n ng t
anföra så m å nga skäl för sitt hm~dlan<~e, a lt mis st anke n
.
väeks, alt d e t verkliga skäle t ännu Icke framlag t s.
I samhan d härmed k a n också p å pekas, alt Koyana g t H:kc
tycks ha haft en hestämd upp~attr~ing ()).l: japansk a fl ol lt~~ Is
verkliga prestati onsförm åga vlfl tlde1: for Leyt.esl age l. dl.
att börja m ed konstat erar h an, at~. Japansk a. fl~ttan . cf te1
nederla get i Filippin ska sjön ick e langre var 1 ~.~and lJJt en
avgörm{ d e drabbn ing. N~r SI-!~-pla1;eJ: sedan f~res~;: n·.v e~l
me ra begr ~i n sa d målsätt nmg, folJer v a losamm a P' ote~t c1, UIder hän~isning till att det end a stora r~1 f'llet för. Anfa ll sst~·.ran . I stn
1-a 1 var a tt anfalla och förstö ra amenka nska flott
) 1 n dt
1·· ft
1
"'
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och att SHO-pl
Sannoli kt äi· sista ordet beträffa nde slaget v1d SanHl! ä ~l
nu ick e sagt, sj <;>krigsb~storikern,. pro!'ess or Moriso n h •n: ~~
icke l agt fram sm versJOn, men hllsvJCl a ~·.e sy.nas anledn m,.,
a rna till Kuri tas missly ckand e vara a tt so k a 1
bristand e samverk an m ella n fl ott a och flyg;
otillräck lig flygspan in g samt d å liga förbit:.de lsel> so nt fick
till följd, a tt d et taktiska l äge t ick e bmd e overbln·kas sa i1lt
osä k erh et i m fllsältnin gen.
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Huru stor ar Sovjets ubåtsflotta?
Av Kommend örkapten CHRISTE :R SAHLIN.

I en tysk veckotid ni ng, Die Dc utsche Soldale n-Zeilun g nr

1.J.j 53, omkring den 5/-1 HJ53, å terfinne s en in tressant artikel

Sovj e t-Ryssla nd s ubåtar med titeln : "\Vie stark ist die
rote U-B oo t-\V affe"!" och underru briken: "Unbch indert iibertrifft di e Ri.islung der Sovjets a lle b isherige n Produkt ionszahl en."
De i artikeln fö r ekomm and e sifferup pgiftern a söka bringa
läsaren d en uppfattn ingen alt anta let ryska ubåtar passera t
1.000-lal e t, en förmod an som man em ell e rtid inte får bestyrkt vid e tt studium av d e se n as te årgånga rn a av de mer
kända marinka l end en1a. Av dessa räknar Fighl ing Ships
120 u nder bygg1952/ 53 med ett säkert antal av 370 st.
nad , Les Flottes d e Combat 1952 m ed 217 st kända och
ytterliga re e tt obek ant an tal, Marinka >lcnd c rn 1953 med 29~t
st och ytterliga re ett okänt antal, under d et \Veyer 1953 anmäler 32!) färdiga, eventue llt ytterlig are 62 f är digställd a f
d tyska ub[itar samt slutlige n 200 nybyggd a = 591. En
säker siffra p å antalet fö refintlig a ubåtar vid en bestämd
ti dpunkt kan av naturlig a skäl inte givas; järnridå n och
den sekre tess, som ständigt omsvep t d et r yska u båtsvap net,
liksom ub å tm·n as fördelni ng till flottor p å fyra skilda hav
med de möjligh eter iill o uppläck t förflvttn ing eller utbyte
av ub å ta r dess~~ flollor emellan , som flod erna och kanaler na
sam t sjöområ det i )Jorra Ishavet medgiva (för alt ej tala
om .]ärnvåg stranspo rler) gör a tt en närmar e beräkni ng av
uh:Hsflo tlans storlek lä lt kan giva e tt felslut p å väl hundrataJet ubåtar. Hyss<:wn as vana att döpa om sina ub:'llnr, beteckna n ybyggda ub å t a r under provt ur e rna m e d varYsnm n11l er och troligen. även låta fö1~lm·ade ub åtars namn och
nu m mer gå igen i nybyggd a båtars officiell a beteckn ing försv[tra r y t te rliga re b eräknin garna.
Lik a lött som en del människ or av skilda skäl söka förstora en fara, lika lätt kunna andra av närligga nde orsaker
söka unel erskatta densam ma. Då artikelf örfatt aren i Solclat~n- Zci ttmg tyd ligen hör till den föna lvp en och vissa m al'Ink alcndra r kanske kunna hänföra s till den senare, avser
författar en lill dessa rader - med hjälp av frå n utlande t
oJH
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crh<1llet materi al - försöka att här m1got närmar e kriti:;l,;·
gransk a och jämför a de öppna uppgif ter och fakta het 1 ·ar~
.fande del nska ub<'l tsbesH\ ndet, som stå till buds.
Då tidskri ftens hisare trolige n ej i någon större n lsl:ii eL
11ing torde h~~ miijligll t:L att studera nämnd a artike l i So tdu leit-Zci tung, synes följ ande ut d r ag ur dens~mm a ho rn
med t agns.
Inlcdni nDsYis siiger den tyske författ aren:
"~Jit de1;'1 JahrcL 1H3<' bcgann der dritte Flinfju hrcsp l:) 11
und mit illlll die Steiger ung des Cnlc rs ceboot sbaues , d er Hu['
ci!lL' llöhc \Oil clwa 130 Buote11 pro .Jahr gebrach L \\·erde n
ein !liih~ 
~;olltc . Rcrcih im Jai1rc 19-JO wurde mit 13-! Booten
Jnh n ·
dem
thcr
:nwki c rreichi , der cinc Steigcr ung gegent
cle".
bedcut
;
;
1D :~. j von ruDd 300
S tä1lning cn Yid krigsu tbrotte t i ,iuni 1\J-11 skildra s s<li u;Jda :
"Bei 1\:ricgs ausbruc h hatte die sowjeli schc Unters eelwut fhttc eine11 Bestan d YOJ i ctwa 3GO Cntcrsc ebootc n, YO!l dl'tH' n
allcin in der Ostsee elen Deutsc hen 100 Boote cntgcge ashmden. Der 1\:ricg brachtc den Cntersc eboote n, wie auc h de r
ganzen so\\jcti sche M;a·ine , schwer ste \'erlust e. Allein in de r
te ns !:30
~)stsec sind, 11ach bisheri gen ErmiLt lungen , mindes
Boote gcsunk cn. lnsgesa mt wurden bis zum Kriegse nd l' in
Russla nd l;) l Cnlcrs ceboot e ,g cbau!, allerdin gs a uf allen virr
Mcercn . Bci Kricgs cndc blieben noch, vor allem im Femcn
Osten, 212 Bootc iibr.ig."
Xyhyg gnutler na efter k1·igcl framst älles i följand e fo1m :
''Ad miral Knznct zov, der die Leilun g des Marine mi nislcriwns iiherna-hm , crkhi.rt c bcreits im . April 1H-18, d e~ss die
Sowjel -Union dem Ban von Unters eeboot en eine bcvorz t ~~ te
SlcUun g cingcd iuml h:c1be und der Bau von 2.50 Bool cn pro
Juhr ~cfordcrl W<'r<le. Jm Jnhrc 1Dl8 wunlcn fiinf \Yc rllc n
n bcauft r:t!.!t;
mtsschiic~>slich mil dem B~t!l von Linters eeboote
Ihre Zahl isl inzwisc hcn <Hlf elf angesli egen und es st chc;J
ih;Jen zahlrei che Flussw crftcn und Qrossc. \Verfte n des Bi nncnhm dcs zur Ycrfiig ung. Die Banzei ten fli.r die grossen l- nlcrsccb ou te wurden nuf 12;) T~1g<' pro Bool het·abg esetz l. ·.-.-ns
Bou tc
zu bedPut cn h<ll, da<>s auf c in c t· J fc!Jing jedes J~1hr drei
"\J_J}.: ~
in
wcdcr
die
,
eistung
L
cine
kiinnn,
hnge~tclli wcnlen
1·ika noch in Deulsc h1and jcmals e rreicht wordcn ist. t' lli
da s Jahr 10-HJ wurde ein Bestan d von 5;)0 Bootcil vorge s(h~111n
und d.iese Zahl wird, von Einigen Yerzög e run gen wie si•· .
;1licn Staalc vorkom men :thgcsc hen, c rreicht \\'Ord en '-C.!ll ·
zow zu der ErJ:[n rDieser E rfol ;::-,u ernnttiQ
..._, tc Admir a l E.uznct
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ung, da_ss am l. J:muar 1952 die sowjcti sche Cnterse ebootsf]ollc ClllCil Beslan d von 1200 Bootcn haben werdc, darunt cr
'i:-)0 grosse, 200 millcre und kleine, aber voll modern isicrte,
:,u wi e 2:JO Schulb oote vcrsch iedcne r Grössc n. Schåtz ungen
des Auslan des scl1\\-Llllkcn von !)00 bis zu teilwes isc crhcbli ch
höh cren Zahlen Yon U-Boot en, iiber die die Sowjct s Yerfitgcu sollen ".
Y id före-lig gande gransk ning hal· tidsepo ken: årsslut et
1939 - årsslut et 1952 indelat s i tre period er:
a) Hl:~!l-19cl4: Krigsp eriod med goda inform ationer om
ubåtar.
b). HlJ5- 1918/ W: Period under vilken byggna d av konventwn ella ubMar avsluta s och modern isering av dvlika
(snorke l) äger rum. Konstr uktirm speriod av moder na ub:'l tslyp er.
c) 1U !~jc.l.D- HJ:i2: Period av nybygg nad av modcm a ulJ Lllar.
P eriod a) ger oss möjlig het att tllmins tonc elimin era de
felaktig heter om ubfltshe st:''tndc t som förolig ga i marink alendrar och fackpre ss för tidrym den 1939- 1\>45. Med hjälp
av diverse utländs ka källor (huvud saklige n tyska, som grun··
d at sina uppgif ter på erövra de dokum ent, bild- och radiospanin g, rappor ler fn'tn a.gcn tcr, fångar och flyktin gar) ha
bifogad e tabell er uppgjo rts, tab. 1-LJ. Dc till oktobe r 19-!4
h änförd a data beträff ande de rvska ubåtar na äro icke absolut korrek tn, men osäkcrh ctsri'w rginalc n, som förorsa kats
gen om bristen på bestyrk ta uppgift e r om dc ryska ubåtsförlu stemas stodck och ubåtarn as nr eller namn, tonlc icke
vara slön·c än lfi- 20 uhåU1r.
Fiir period b) h a n~tgrn källor av vikt utöver marink alendrar icke slåt! till buds, varför genast en ökad osäker het bet r~iffanclc ub åts:mta let vidtage r.
Period c) blir nästan helt snckuln tiv, d å marink nlendr al'lla ha ytterst vaga up]1 g"iflct:- och andra si'Hlana saknas .
D e.r~ikniugan1a grunda sig därför p i't ryska officie lla uttalandt>n , uppska llninge n a v antal i d et rysk ub:'ltsb~ 'ggandet
rkltttgu nclc \'arY och deras kapaci tet, byggna dssätt (serieoch scklion sbygge ) samt byggna dsticler för olika uLåtsty per.
Därutö ver mii s te ~iven häi1syn lagas till sådana tidsför luster,
och
~om föreko mma inom alla marine r genom förseni ngar
ett
rubba
ofta
som
och
ner
andrin gsarbe ten å nykons truktio
det
t
planlag
eller
tänkt
genom
väl
hur
· byggna dsprog ram,
än år.
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1

Ryska ub åtsb estå n de t 1939 samt 11ybyggnad er f r am till 1944 och 1948.
~

Ryska ubåtar
färdiga 1939

l

Tillkomst 1939
okt. 1944

st.

l

Östersjön
l
l3ol chevi k-typ :
B l, 2,4, 7, ti, lO
l Engelsk-typ : L 55
l Dekabristty p-: D 7
l L-typ: L 1-3
l P-typ: P 1-3
l S- typ: S 1-7
l III-typ: III 301-329

l
l

::\I-typ: M 71-93')
K-typ: u. b.
Balt. typ:
Summa
Norra Ishavet
D-typ: D 1-3, 8- tO ('
L-typ : S-typ: III-typ: III 401-40-!

-

l

-

--

-

s

23

73

G

-

ö

8-13

III 330-331

2

:ll 9!-lOO
K :2!. 5 1-56
2 ]{onis. 2 Kalev

7
7
4

K-typ:-

-

Engelsk typ:-

-

v

+

15
16

-

-

-

-

l

-

31

l III

2!l

~[

l

-

s IG-26, 92
III 400, 409-

12

J t :l, 419
M?

,\

-

-

l

li

Totala antalet

l

Anm. :

l

l)

l
l

1)

'')

")

-

s
7
19
9

-

b

-

l

= !:11

135-136
37 4!-l {()

+

~

l

2

l

l

]()I I

8 130, 13\
]()!:J
Illl37 -J39 , 141 1

..j.

4

12

l

:::m;~:1: l 1:: I( A+M9~:::1: l 7~

125

+

70

=

406.

Hänsyn till ubåtarnas överflyttni ng till andra flottor har ick e
tagits.
M 70 och M 30 f örlorade före and r a världskrige t s utbrott.
Ev. även D 11- 1 3, i så fall kri gsförlust er.
L 26, L 27- 30 u. b. troligen förs törda i Nikolajew.
Ev. även III 220, i så fall krigsför lu st .
59~62.

Tabe ll 2.
A.

Antal f ä1·diga rysk a ubåt a r 1939, 1941

(jur.i), 1944

(ok t ) och 1948.

-1:-)-B

Sum rna

50

-

-

-

-

-

3

s
4
9

l

L 11-19
S l 0:2-Ill:l

B

K 57-58, 60-62,

l l

L 23-25 ("
s 3t-38
JII 2tG-219 ('
l\157-58,63, 113-11 81

j

7

4

-

l

S11mma

-

III 423-425, 4:27
429-431
M?
65, 77-78

l

l

l

Viss csäli:erhet råder även beträffand e K 3- 5 , ( K 6- 19 troligen
a.Idrig ~2xistc r a.t), III 421, 123-424, S 130, 135.

-

-

:2-!

l

:::~~~: l 2:: l

l

-

1

l

l St.

l

III-t yp: III 101-13~
~~1- ?9 (

Tillkomst
under
1944-1948

st.

Summa

10

Summa 118-,-Ai

3

l --1-

Summa

22

5
3
3

l-

l

-

-

-

12

Svarta Havet
A G -typ: A 1-5
D-typ : D 4-G
L-typ: L 4-fi
S-typ: III-typ: III 201-215
::\f-typ: l\I 31-36,
4 ti ll ('
51-56,

l

l
l

l

42

Fjärran Östern
L-typ : L 7-16
S-t;p: S 101

r,) Ev. M

l\I-typ : l\I 101-112

4

---

l

T:ll!wr.1st 1939
okt. 1944

st.

Summa

l

ll

27
Summa l

l

ub:lt:n
färdiga 1939

l

-

l

l 1
i -

L 21

3
3
7
29

l

-

-

l

St.

l

l l

L 15, 2), 22
s 14-15, 51-56
III 405-408, 422
426, 42:3
M 1 19-12-!, J 71177, 200-205
K 1-5, 20-23

Summa

st.

ll

6
l

Tillko m st
under
1944-1948

~-m

-

-

l

-

l

l
l

-

-

G båtsbestånd i

Östersjön

73

11

84

lG

JOO

N. Ishavet

22

19

41

31

72

Sv. Havet
Fjärran Östern

42

17

59

7

66

15

98

74

!:J

Summa j 21l

56

Sfl

1267 l 69

l

137

35
105
277

4GD

4G.S

Tubrlf :J.
Ryskt krigsbyte av främman de ubåtar.

B.

: ~ational .l

740

l

l

l

'J'illdelad e el.
bl\r-gade nb.

'l.' y p

Ton

260

Tysk

Ry s ka ubåt sf örlus t er un der åren 1939- 1944.

Efter krige t
fördigstä llda uh

l~ l
l

l U 18, 24
'i-1Ic40 l - 1067, 1058,
1UG4, Ul06

II

•)

-

,

~

"G 1231

11

1600

r

4 1 L" 36:35 - 354:2

228

XXIII

F

lt[l.lj

140-840

Hum ii n

c:a 600

2529, 3035,
30-± l , 3515

l

2353

l

1

1 r l
J 1c 1e 10 1 2
::\Iare [l. - K.
:-.Iarsinul , Rechinu l, l 3 1
1
Keptunn l
1

:l)

l

11-typ

1)

l

K-typ
Balt.-typ
Eng V-typ

---- l],-,

:::illllllfl (l

1948-52
Marinkat edrarnas uppgi fter om Ryssl a nds ub åtsbe stånd

~~

Kalende r

~,\c~

antal kända nr.

_J>hr~nkale"rl l~~~tll>g ~J~~~ fiolles ile ~!IIIJ~l

.

~~~r ~
......_, ,...

1-'...::
1

/2ö0 (:.?OG)

1203 (211) 1
12G5 (207) 1

1948
1950
1953

bo (3:27)

1 3~0

Ökning

l l llö+? l

~

bo

4

)

1\" e, ~~

_

Fär.g
1..§ fr / F:ir;:: ~r;, !" o·· ;::: ?C l t l 1ga
,....._. i--". / t ~~(t ........., ~
...... l ,_,...:>

l,oo

3G0')(204 ) Il00

\ 297 (:214)1
(:29-±l l

1953

. .

Fltrd1ga ~ er / FMllJglt

j-

l

P-typ
III-typ

1

( ) =

l

s

1

1:20

Upp~ifl saknas

1
):

l •
~;l
12LI +'l !
UDD[ifl

(318) /120

l 110+:> l

4

)

l

-

1

tc_L:"rc

--=-=-

l l -

~

J

......

J

l

-

l

3

) /

l

(en!. båda upgifter na ).
an sag:o L J·
'-') 1 il2 st. i öst ersjö n . varav icke mindre än 120 ubåtar
digbygg da efter krigssln tet. (3 typer).
02h :'nu
·:) 319 st. ryska GCh erövrade u b. samt ev. 62 f. d. tyslm
e.
nyl:onst ruerad
berä!min gar verka t illförlitli gare än Fi g-ht.· g
1 J =vlarinlm lenderns
rv
shllJS, enär de årligen visa e n relativt jämn tillström nin6
nybygr;d a ub åt ar
J) Att leverera s 1!:)48- 49

A
B
L
D
L

llllllllllt'l'

1- 5
1, 2, 4, 7, 8, 10
55
l , 3, G, 7, 8, 8, 10
l, 2, 18 ( ?)

[j

.. "l

l

2

4

...

: .::: :-1

l, 2, ~ 5, 6, 7, ~ 1~ 11 .
........ . .
31, 32, 3~
p 1, 2, 3 .....
III 202, 204, 206, 208, 209, 210,
211, 213, 214, 216, 217, 218,
219, 302, 304, 306, 311, 312,
313, 31<1, 315, 316, 317, 319,
320, 321, 322, 32::l, 324, ::l2R,
326, 327, 328, 329, 330, 831 ,
405, 406 , 421, 423, 424
l\'i 30, 70 (under år 1939) : : Il
~~ 31, 32, 52, 54, 58, 59, 60,
Gl, 62, 71, 72, 76 , 78, 79,
so, 81, 83, 87, 88, 91, 92,
93, 94, 95\ 97, 98, 99, 100,
1 01 , 107, 108, 109, 110, 115,
116, 117, 176
1\: 3, 4, 3, 22, 23
Honnis, Spiclola, Ke1l ev
V 1 (sänkt), V 2, 3, 4 (äter1
lämnade ) .

G
1

7

7

3

3

12

12
8

s

~~m~~a

1

saknas l i!S l
l -

1,_;:::;

l ' l;iits

typ

A-typ
B - typ
Eng L-typ
D -typ
1)
L-ty p
2)
s -typ

3

u 4108, 41o9 . 47 t i,471:2

t'ut n n1a l t7 1

C.

~ ~;lits

~

4 1 u 1174, 1176, 1177

IX c
XXI

1100

l

..;

Rt:na förJuste ( clyclw::- + krigsför luster)
Utr:J.ngc rade och ~tt e rstäl!d:J. lån . .

2

l

40

41
2

37

37

2

4

·r ,2

,

= 114

111 : 129

15

Summa = 139
t 1:n m . !
1

J

")
'')
:J

tysL 26-30 u. b. i Nilw!aje v , troligen förstörd a eEer tagna. av
1.
1
19aug.
karna
Troligen även förlorad e: S 52, S 53, 101., 106 (-4); Möjligen
(ehuru mindre troligt) ej sänlda: S 5, 6, 10, 31 (+ 4 ).
Trolige n även förl orad e: III 301, 303, 305, 308 ( - 4);
'I roi igen :.ise n förlorad e: M 123, 124, 172, 175 ( -- 4).
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/ \llmärl mingat·:
bet ec k nar att u ppg ifter s aknas.
Kolum n 5 : Slipa rna bet ecknas m ed
större sli p (100- 150 m ).
s
mindre slip (50- 75 m ).
m
yder SaP1m ansättn ingsva rv för ubåtss ekti on er.
bet
SV
Kolum n 6 : Varven s s torlek beteck nas m ed:
myck et stort va rv, över 10.000 arb et a r e.
S
M =: m ed elstort varv, 1.000- 10.000 arb etare.
L = litet va rv, under 1.000 arbet a r e .
större slip ha r
K >lumn 8 : Enh et en ä r här: mindre slip (m) , en
.
mindre
2
införts i kolumn 8 som
kunna byggas
Kolum n 9 : P å varj e mindre slip b eräknas 3 ubå tar
utan b yggtstyp
ubå
till
tagits
ej
har
n
Hänsy
år.
er
p
månad er ).
4
(
tar
nadstid en har beräkn ats för stora ubå
er för de
dsplats
byggna
ektions
s
1 ) D % sa verkst äder ha använt s som
fortsät t a
a
numer
de
att
a
förmod
kan
Man
vmå ubåtar na av typ M.
r m ed den
M-båta
för
stället
i
en
m
t
samhe
dsverk
byggna
m ed samma
förbätt rad e tyska typen XXIII (c :a 350 ton ).
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Scldd eu-Ze itung s uppgi fter om nybyg gnad under å
det
enär
n
ghete
verkli
med
icke
med 13-! ubåta r stämm er
1941
juni
till
1939
av
slutet
från
att
A
2
tabell
framg år av
t i?t ndet
i Ryssl and byggt s samm anlag t c:a 60 ub å tar. Ub ~ttsbes
ift
lidskr
da
nämri
av
ves
uppgi
vid krigsu tbrott e t i juni 1911
en
giver
A
2
tab
det
under
sjön,
Öster
i
109
till 360, varav
t.
mråde
esjöo
öste
i
85
totals umma av 267 ub åtar med c:a
sisti
terna
förlus
ryska
e
d
att
Vidar e påståft· tidskr iften
som
nämn da innan hav utgjo rdes av 130 ub åtar, en siffra
under
66
till
erar
tab 2 A med gansk a stor sanno likhet reduc
ingsdet att det totala antale t uppg år till 114 (tab 3). Sänkn ett
het;
g
ti'
försik
stor
med
tagas
.alltid
mås)te
uppgi fterna
a de
typisk t exem pel p å fel uppsk attnin g av dylik a utgör
e
krad
försä
ottet
tbr
krigsu
efter
polsk a ubåta rna. En vecka
14
en
m
s
sänkt
r
ubåta
a
pol~k
fem
a
,
mtJig
a
s•
tyska rna ·att!
sänkdagar senar e å terfun nas 3 i Sverig e och 2 i Engla nd,
framre
tidiga
Som
noll.
ed
m
:lings resull ate t var i ställe t lika
absoh,Ulit s äro de i clt:nna artik el anför da förlus t erna icke
ttade.
erska
und
än
övervara
re
snara
torde
de
,
säkra
lut
1947- 48
Som ji.imfö relse kan nämn as att Fight ing Ships
elad e
förd
92,
till
ar
t
å
ub
av
er
örlust
totalf
uppge r Hyssl ands
t
Have
a
Svart
i
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t>ch l i Fjärran östern. Om de under första världskr.i~c;
byggda ubåtarna av A- och B~ldass samt .. de tagna , ba}lls ka
(Ronis- och Kalev-klasserna) hksom de bargadc ocn lan a <!c
enuelska ubåtarna (L 55 och Y 1--4) frånräknas, byggdes
un~ler tiden 1927- 19-15 i Ryssland c:a 3Hi ubåtar, vilket m ed
nära UO st underskrider nämnda tidskrifts uppgift om -!i'"1 i
st. Av ovanstf1cnde framgår tydligt att de i den tyska ar tikeln förekommande sifferuppgifterna måste tagas med en
nypa sall. Antalet Yid krigsslutet troligen r.ester~mde ubå l~1··
om 207 st stämmer däremot håltre med ildsknftens ant a l.
2~12 .
Period b.

Jämlikt tab 2 A torde under åren 1\J-!4- 19-18, :<V de i Rys sland tidigare fö~·ekommande typerna av konve.~1tio~1clla ubåtar ytterligare omkring 70 hava byggts. Darutover h u
rvssarna (tab 2 B) i krigsbyte tilldelats 10 st tyska och 2
st italienska ubåtar, lagt beslag på 3 st rumänska ~mt ?ä ruat och iståndsatt 2 st f el tyska, allt som allt 11 ubata r.
Jämlikt Fightino· Ships 1952/5;~ hava ytterligare 15 st tysk:<
ubåtar san{manfugats av inom Öst-Tyskland befintliga ubål ~
sektioner och Eirdighyggts. \Veyer 195;) uppger att vid krigsslutet förefanns troligen inm~1 det rYsskm;trollerad; _tysk~l
området i olika byggnadssta(her c:a 50 ubatar typ ~XI o~l l
12 lvn \'Il C. Jämför man denna UJJpgift med Stalms, v1 d
Dan.zl~s erövring utfärdade dagorder av den :")1 mars lV-l :)
vari oiunämncs att samtidigt .!5 (ofullbordade) ubåtar togo s
wm kri~JsbYle svncs \Yeve\·s uppfattning än mer trolig. E n
till Sve~·itJ~ l1d~tad tvsi{ ubåtsingenjör försäkrade att i
Danzi2 e1~dast ·20 ubåt-ar tvp XXI 'och 2 typ IX C befunn o
sirJ un,{ler bvc·gnarl; huru n!ånga sektioner som voro på vå ~
Danzi<> -~~h Schichau kände vederbörande dock ej till.
,...,
o
f .
o
I lillaLinoliaa
förte ckninga r över tyska ubatar
ramgar
c1es~:uton~ ·
~;id Schichauv'arvet i Danzig ubåtarna U 35353ml5 (160 st t\'p XXI) bcfunno sig under byggnad och a H
dc vot·o till 60 j{ färdi.Qa. Då Fighling Ships 1952j f53 upp lager dc f d tyska U 35:35-35-!2 såsom ryska ubåtar i tjän st
kan man säkerhet antaga atl rvssarna fortsatt att samman fog<l oskadade sektionet· till dc åters tående 152 ubå tarn u.
En sammanställning av ovanstående ger följ ande resulta l :
Res terande ubå la r vid krigsslutet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2~ l l
L1fler ft r l~ll-t-19-~8 tillk~mna konventionella ubåtar
/ .i
Kriu~Jr\'le
av
tvska
i
talienska
och
rumänska
ubåtar
.
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Fig l.
Rysk ubåt av modern K-typ enligt Soldaten-Zeitung.
1.600 ton 6 TT 26 / 12 knep.

Sen are isti\.n(batta f d tyska ubåtar med kända nr. ...
1:)
antal f d tyska ubåtar som färdigställts inom
zonen, varvid emellertid ovanstående med
kända nr fråndragits. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~J7
Summa 351)
Till delta antal bör fogas ett krigsbyte av troligen nära
ett femtiotal dvärgubåtar av typ seehund samt sedermera
av sektioner ;ärdigställda måhända ytterligare elt hundratal
så d ana från Schichau, Elbing. Delta varv hade erhållit ett
byggnadsuppdrag på c:a GOO dvärgubåtar av vilka omkrin e?:
150 voro under byggnad, men endast ett fåtal hade färdi.gbyggts. Troligen ha ryssarna åven på ett par platser i Öster-ri ke (\Vien och Graz) kommit över icke fullbordade dvärguMtar iyp Hecht (11,8 ton, dim : l = 10,1 m , b = 1,3 (1,7)
m , el lorpmaskin, 2 uwn).
Denna period icrdc också kunna karaktäriseras av vi lket fnnnghr av det ringa antalet nybyggda ubåtar - ett
synnerligen omfattande ombyggnads- och moderniseringsarbete av befintliga ryska u b å tm· och elt sammanfogande
av färdiga sektioner till f d tyska uLå tar och färdigställaud ~,
av desamma vid 1·yska eller i den ryska zonen belägna tyska
varv (Schichau- och Danzi~!Varven i Danzirr. Neptunvarvet
i Rostod(, Yulcanvan;et od{ Oder-\Verke i Stettin); smntidigl h~inncd torde el l intensivt konstruktionsarbete av nv a
r yska ubå lstyper ha ~1gt rum, vilket laL 1 bestyrker gen~m
Lefinllighelen av försöksubåten S Q2 och den nya förbättr ade K-lynen (fig 1).
·
Prov och experiment m ed den tvska \Valter-motorn (drivmedel JL,l)"), dies elmo tor med förbdinning i slnlen kreh
samt cveutuellt atomkraftmaskineri torde ha ~igt rum förutom försök med de tyska ubåts,t yperna XVII och XXVI
samt olika slag av dvärgubåtar. Man bör heller icke under-sk atta betydelsen av den i "Soldaten-Zeitun,sz" framhållna
Uppgiften (givetvis även tidigare känd) om "Die ausgelieferlen Hundertlausende deutscher Fackkråfle und die mark antesten \\'issenschaftler". Detta m~1nsklig a tillskott av arbetskraft inom uhåtsbyggnadsområdct , p<1 toppen av teknisk
Ber ~1knat
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Den tredj e period en, omfat tande tidrym den 1948- 1D:i2,
_
torde m ed störs ta sanno likhet ha känne teckna ts av nyu ygo
i~g
Figl1ti
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,
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nader av efterk rigsko
a~
Ships 1951/ 52 och 1952/ 3 samt \Veye r 1953 beslåe nde
följan de fyra till fem typer:
l. Förbä ttrad rysk typ K (23/ 18 knop enl FS, 20 ;1 9
k_nop enl \Y eyer).
2. Stor och snabb minub å t (FS; 20 j l0 knop en l \Veyc r) .
3. Förbä ttrad tysk typ XXI (FS; 15/ 19 knop enl \Veye r) .
» » XXIII (FS; 10/ 13 knop enl \ Y e»
4.
ye r).
5. Förhä hrad tysk typ VII (12/ 15 knop enl vVeye r).
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Vat\ en.
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