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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 förbin
delseväsende oftast b a behandlat ämnen, som varit aktuella 
tiden när mast den årsberättelsen inlämnats, har föredra
ganden 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 om
fattand e, utan snarare att ge en teknisk exposc över mate
rielens 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 
marina 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 för
sök, i bör j an av året, utöver redan befintliga försökssta tio
ner, anskaffade 8 kompletta fartygsstationer för gnisttele
grafering och i skrivelse den 25 mars 1902 kunde meddela, 
att samtliga till rustning anbefallda l :a kl. pansarbåtar och 
torpedkryssare för 1902 års eskaderövning skulle utrustas 
ll1ed gniststationer. Samma år påbörja des även de tre första 
gnistsignal stationerna i land, nämligen vid Oscar Fredriks
borg vid befästningarna i Fårösund samt å fortet Kungs
holmen, och därmed kan man säga, att grunden l agts till 
ett fullständigt marint radionät såväl ombord son1 i land. 

Under försöksåren hade frågor rörande gnistmaterielen 
handlagt s av minavdelningen inon1 marinförvaltningen san
nolikt beroende på att telefonmaterieln omhänderhades av 
denna avdelning. Genom ett kungl. brev av den 28 juni 1901 
bestämdes, att gnistmaterielen skulle hänföras till torped
uppbörd 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 
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D.el är slutligen även av intresse att erfa ra, att f ra a. 
t l . l l f'.. ., l . l l . "''111 om c ~ms.;: persona or t e nna ma ene upp ogs l lll bo 

handling samma år, enär marinförvallningen »sonl f an n et 
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 gnisttelegraferingcn, sedan dens::unma börj ul till. 
lämp as å flottans fartyg och anoronandet af nya dvli],: 
anläggningar såväl fl fartyg som vid signalstationer lor cl~ 
vara att under n~irmaste tid förutse» genom unde rdanio 
skrivelse den 2-1 januari 1902 hemställde om medgi nl nd~ 
atl p å torpedavdelningen tills vidare få kontrakls ::!nställu 
en ingenjör. Kung]. Maj :ts beslut i denna fråga kom sn ~lbbet 
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 med :2.000 
kronor från medel som voro eller blevo afsed ela !il! an
skaffning af torpedmateriel.» 

De första försöken. 

Som redan inledningsvis antytts, hade under åren HJ00-
1901 de första försöken skett med den nya gnistmalc riclen. 
Kännedom om Marconis lyckade försök under 1895 hade 
sannolikt nått marinförvaltningen redan 1899 eller ti digare, 
och den första tillförlitliga rapporlen om att gnismate riel 
användes utomlands erhölls år 1899 från fartygsch efen å 
korvetten Balder, dåvarande kommendörkaptenen av 1. gr. 
J. \V. L. Sidner. Balder besökte under sin långresa vintern 
1899- 1900 i början av november den engelska örlogss ta tio
nen Devonport, där fartygets officerare fingo tillfälle a tt be
se örlogsvarvet. Efter detta besök rapporterade fartygsche
fen, att det meddelats honom »att å engelska farty g hade 
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 marinförvaltningcn, att man sk ulle 
söka utverka hos mr Marconi att få lå na »ett ställ av appa
raterna att användas under öfvningar med kusteskadern». 
Den skriftväxling, som därefter började mellan marinför• 
vallningen och den firma som. företrädde Marconi, n iimli
gen The \Virelcss Telegraph and Signal C :o Ltd sederme~·,a 
under februari eller mars samma år ändrat till Marcont 5 

vVireJess Telegraph C:o Ltd, saknar ingalunda sina poän~e:·· 
Det första svar som erhölls på marinförvaltningens förfrw 
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, 11 vittna r om in tre~: s e från firmans sida, och man utt alar 
~~\ inga svårighet~!: atl utlårw mat t;, ri cl .för försi?.k s.i.~ttl~.c 
{" religga. IVlan crbJod t o m av en tva assistente r for fo rso-
1.~115 genomförande. Under d en fortsa tta skriftväxlingen, lär de ekonomiska konsekvenserna av naturliga skäl ä ven 1 pptogos a v i.•mbetsverke t, tyck les l\Iarconibolaget bliva allt-
1:1er tveksa mt och i brev den 28 februari 1900 tal:::de man 
~ 111 stor arbetsbörda, omöjligt att skicka öve r några assist en
ter och alt yllerligare experim ent cnligl deras åsik t vo l'c 
absolu 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 time and money to conlinuc with small experi-
1nents such a~ you suggesl. 

Regrelling that I am compelled to send this answer, I 
have . . . » 

Då marinförvaltningen emcllerlid tyckts ha varit fast be
slu ten att få tag i den nya ma te ri elen, lät m an sig inte 
avskräcka av denna motgång utan tillskrev i stället Gene
ra lkonsulatet i London och bad om hjälp i frf1gan. An
strängningarna härifrån vor o emellertid lika resultatlösa, 
men m an fick den troliga an ledningen till firmans åter
hå llsamhet, nämligen den att patenten ännu ej blivit be
viljade i Sverige eller Norge och att man därför ej ville 
diskutera materi elens konstruktion. Genom konsulns m ed
ve rka n fick man dock tillstånd alt sända över en officer 
till England för alt närvara vid pågående försök, dock un
der förutsättning att inga som helst tekniska avslöjanden 
skulle komma alt ske. 

Samtidigt som korrespondensen mellan marinförvaltning
en 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. Matinförvallningen 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 att få göra f~.rsö~~ i Km:~s-
~ ona assisterad av kapten N. E. Andersson darstades. For

soken kommo till stånd och Braunerhjclms apparater in-
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Fig l. 

stallerades på stångtorpedbåten nr 145 och mi ndcpar ~c u1c~j 
te t. Efter m tu:ga svårigheter ly~kades man under. apr·Il· ~.~:! 
etablera förbmdelse mellan mmdepartem.entet och Lu_~·. " 

1 
i närheten av Godnatl. Försöken upp togas senare hos ~~~ 1 
1900 på den rus tade kusteskadern men rapporterades s_.

1
• 

mindre lvckade och ned lades närefter för gott. Inom. m all!. 
• J o t t.. f " ·troen förvaltn ingen syn_es man int~ h ~ 1yst n ag? . s orre Ol s" älV 

rle för Braunerh] elms uppfmmng, och ttots alt ha n _J w 
kämparle heroisk t för sina ideer, tycks han snart h a. 1~01 ,1 r 

E · o l f' o l · 1 f .. r J! a il' mit i skymundan . ,lt bev1s pa wns rama an( a o 
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joclc att omnämnas, nämligen de ritningar han utarbetade 
c ch som han, vackert inbundna i röda p~i.rmar med guld
fryck, adresserade till Hans Majeslät Konungen. (Fig 1.) 

Marinförvaltningen hade, som tidigare nämnts, fått till-
tä nd att sända över en officer till lVIarconiholaget och vale t 
föll på 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 
rappm:~. hamgar att l_Joan, dels hade svart. att fa _Lraffa M~-~-
coni sJalv, och dc]s fatt veta , all man eJ hade Jntrcsse for 
»smärre nationers representanter» , varvid m an hänvisade 
till, att man avvisat en liknande framställning från Öster
rike. Han fick emellertid den inlressanta upplysningen, alt 
Marconi inte hade någon stalion installerad på engelska 
fartyg, men a tt det tyska rederiet 1\'"orcldeutsehe Lloyd h ade 
en anläggning på ångaren »Kaiser \Vilhelm>> och att en an
läggning fanns på ett tyskt fyrskepp vid Borkum. 

Samtidigt med marinförvaltningens ansträngningar att få 
köpa gnistmateriel från England hade vissa sonderingar 
gjorts hos den tyska finnan Sicmens & Halske, där en del 
försöksmateriel beställts. Dylik malcriel tillverkades dess
utom av Al1gcmeine Elektricitäls-Gcscllschaft (AEG) och 
sedan denna 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 denna leverans kom AEG för en lång tid framåt a l t 
bli ensamleverantör av gnistmateriel till den svenska ma
rinen, 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 marinför
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 
svenska officerare. AEG hade emellertid denna gång tagit 
hem sp elet, och d etta torde nog till stor de l få tillskrivas 
d~n svenske civilingenjören, sedermera specia lingenjören 
VJd lllarinförvaltningen, Ragnar Rehndahl, som då var verk
sa!'ll som konstruktör av apparater för telegrafering utan 
trad vid AEG. 

Den officer, som till största delen fick bära ansvaret för 
gnistm a terielen unde r dessa första å r, var dåvarande löj t
llanten Ch . dc Champs. Han e rhöll marinförvaltningens 
Uppdrag alt företaga ett stort antal resor till Tyskland, Eng-
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land och Fra nkrike för al t stud era den nya materielen, h· 
blev hesiktning~man vid leve ranserna, kon trollan t och 1;111 

s!~dnin!Ssman vi.d ins!a~Jati~nc rna och fick. slutligen ävc~
l.Janslgora son~ .ms lru klor pa den nya maten elen. ~-- san n in~ 
en arbctsuppglf~ so1 ~: 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, Odet 
och ~iord snmt på to rpedkryssaren Clas Uggla. 

1 

l\lcd dc sålunda utrustade fartygen kunde under sonJ 1 n:~
ren och höslen HlOl omfattande systematiska försök g(•no;n. 
föras Yid kusleskadern, och resultaten av dessa hl cvo he
slämmandc för marinförvaltningen'> beslut att från oeh med 
HJ02 föranstalta om anskaffning och installation :w 1h-lil· 
materiel i större omfattning. ' - ' 

Den första materielen . 

Den första marina p ublika tion, som behandlar gni sl male
ricl cn, är ett 50-sidigt häfle »Kort Beskrifning öfvc r (;n ist
signalmatericlcn och dess anvä ndning» utarbetad av Ku ngl. 
Marinförvaltningens 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 Ycrk
ningssält jämte teorin för den elektriska vågrörelsen . 

Gniststalionel na a rbetade med våglängder omkring 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 pub
likation framhöll avstämningens bclydclsc och risk en för 
obehörig avlyssning, vilket framgår av följande: »(;uwm 
atl sålunda afstämma luftledningarna mot hvarandrn, hYil
kel vid motlagningen sker genom att inkoppla en 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 
meddelande ts oklanderliga mottagande. Är nämligen effek
ten onödigt stor, ökas sannolikhclcn för ett medd el andes 
uppsnappande af en icke afstämd sta tion.» 
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S, 

Fig 2. 

. I den år 1906 tryelda »Beskrifning öfver Gnistsignalmate
nelen och dess användning» utarbetad av kaptenen vid 
flottan G. El~elund å terfinnes utförliga beskrivningar p å den 
fo rst a_ matenelen, dess funktion och installation samt sam
mansaltningen av utrustningarna för olika farlvg. 

~ h?kens _anctra kapitel, som 'avhandlar gr{l~derna för 
g~usts1gnaler~ng och dess materiel, återfinna vi det princi
Piella kopplmgsschemat för en gnistsändare (fig 2) . 

I sch ema t be lyder 

L 
S- S1 
J 
c 
G 
I 

luftledning. 
reglerbar spole. 
jordledning. 
kondensator. 
gniststräcka. 
induktor. 

1 Genom d en från induktorn erhållna höaa växclspänninaen 

1;PPladda.des l~ondensalorn, vilken sena~·e, d"å ~pänningcn 
le~·tt ett visst var~le, urladdades över gnislsträckan. Den aseil-

ande urladdnmgen strålade sedan via luftledningen ut i 
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Fig 3. 

rymden. Då kopplingen m ell an gnistkretsen och luftl ednings
kretsen var mycket fast, förel åg här svårigheter vid ~n s täm
ningen av stationen, en sak som snart skulle bli förem ~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 bchftl la
ren fanns kvicksilver, i vilket turbinens nedre del, som var 
försedd med två skovlar, var neddoppad. Genom rot ati onen 
drevs kvicksilvret av skovlarna upp genom den ihåli g,t tur
binaxeln och ut genom ett horisontellt rör och munst 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 ox1 d~s 
tion av kvicksilvret, och turbinavbrytaren förorsakad e tro 
noggrant underhåll mycket ofta ha~erier. 

L 
K 

Fig 4. 

-~-C 
... 

(t 
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Mottagarens principiella kopplingsschema återfinnes fig 
4, där 

L luftledning. 
J jordledning. 
S- S1 reglerbar spole. 
K kohcr. 
C kondensator. 

Dc v i k tigas le d etalj e rna i mo l laga ren vor o kohcren, skriv
nJask inen oeh ]ockaren, och ett närmare omnämnande av 
dessa följer nedan. 

Koh ercn bestod av ett glasrör med tvenne silvereleklro
der, mellan vi lka man anbragt ett melallpulver. Metallpulv
ret var normalt relativt oledande, men då koheren utsattes 
för en gnisturladdning, blev metallpulvre t ledande och ko
heren, inkopplad i en krets med lokalbatleri, kunde då an
vändas som kontaktanordning för att t ex sluta strömm en 
för en skrivmaskin. Om koheren i samma ögonblick utsa ttes 
för m ekanisk å verkan av den s k knackaren , blev metallJ 
Pulvret åter oledande och samma förlopp kunde upprepas 
P~ nytt. Koh e ren blev känsligare efter någon tids använd
llln g, men efter en bränntid av om krin g 300 t immar hade 



388 

metallpulvret benägenh et ali si11tra ihop varför lwhcrc'n d·" 
måste ersättas m ;;d en ny. P fl d e lta sätt kund e en kohe~: 
även förstöras genom starka gnistsigmdcr från närbc:~ign ~ 
stationer, och man hade därför kollercr av mera rob us t ut'_ 
förande för närdistanssignalcring. 

För registre ring av d c inkommand e signal e rna a in- iinde 
man sig av en morse-skrivmaskin, i princip av samm ;. u t
förande som dc ännu i dag använda remsskrivarna . Ehu ru 
man redan från början had e klart för sig att sign alcrna 
kunde mottagas med hörtelefon , vågade man ej an vi1n d:.~ 

denna metod enär »den lider af den bristen, att signalvrna 
afläsas med örat, och uppfatlas ett tecken fel förlor as ofta 
hela ordet. Kan man erhålla dc afgivna tecknen på ett pa p
per i en eller annan form, blir man mera oberoende aY de n 
mottagandes personliga uppfallning, och ett eller :li111 a l tec
ken knn uteblifva, ulan :::.tl därför omöj liggöra meddela ndeis 
uttydning.» 

Lockaren kan närmast liknas vid och fungerade ' Ol ll en 
vanlig summer. Den användes som lokalsändare för alt ko n
trollera att mottagaren arbetade på rätl sätt. Den var så
lunda en föregångar e till våra dagars moderna signal guH'
ratorcr. 

Hcdan vid gnistmaterielens införande, syntes man h a fn tt 
kämpa för atl få lämpliga utrymmen ombord, och de l ä r 
därför intressant att läsa om, vilka fordringar man lnde 
på en dåtida gnistsignalhytt. Hytten skulle vara him pl igt 
vald för luftledningarnas place ring och om möjligt unde r 
pansardäck för att vara skyddad mol beskjutning. \' idare 
skulle den vara väl »afskild, på del att såväl utifrån h~i r

rörande buller såsom skottlossning, exe rcis o d må i nwj li
gastc mån undvikas, som ock gnistans skarpa ljud vid sig
nalering icke må verka störande på omgifningen» . Den sist 
nämnda fordran var säkerligen väl motiverad, då en större 
gniststation från den ticlen Hir ha fört ett oväsen, som nä r
mast torde kunna jämföras med smattret från en m ode rn 
kulsprutepistol. Beträffande utrymmet i hytten fram hö ll s, 
att den skulle vara tillräckligt rymlig, »så att icke hlo ll 
samtliga apparater kunna på ett praktiskt sätt mont era~ 

samt plats finnes för journalers förande m m, utan ut rym
met ~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 gnistsignalstationer framhöll s siir
skilt att i utredningen bl a skulle ingå alkohol och k vick· 
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silver för lu rbinavbryt a ren va rvid »de l förrn, som skall in
nehålla minst 8;) ; ; ren alkohol , föl'v a ras i en bleckflaska, 
r''m malHle G li e r.» Då denna ksaniit c · Y:l r den mins ta son1 
b·ord c m c:dtagas och turbin avbrytare n enelast rvmdc 1,3 li
ter, synes man här visat en Lmske pfl förebm1men anled
ning väl grundad omt::u~k 2 om appara turen. 

Den gnistmatericl, wm från H)02 installerades dels om
]Jord dels iland var i princip av det utförande som ovan b e
skrivi ts, men d8 uh·eddi;1gcn gicJ, 'nabbl fr a måt, kom ma
terielen , allt eftersom den med hänsyn till befintliga medel 
anskaffades, att mer nch mer skilja sig frå;1 tidigare bc
fintli~. Du man alllid syntes angelägen att B det nyaste och 
senast utvecklade, kunde det ju aldrig bEva tal om någon 
standanliscring och något di rek t b~hov o. v dylik kan man 
inte heller p åstå att del före låg. 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 
förh;1 ll andena ombord . Betr~iffandc mottagarna införde man 
dock efter n ågon 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 koppling till ant ennsystemen o~h man hade därföt~ svå
righeter att avstämma anläggningarna, en fordran som snart 
gj ordesig gällande. Genom alt införa lös koppling till an
t~nnen i såväl såndare som moltagare möjliggjordes avstäm
ning av kretsarna och därigenom kunde bl a moltagningen 
avsevi:irt förbättras då bl a slörkänsligheten blev mindre. I 
sändarna medförde den lösa kopplingen emellertid, all den 
uts trålade effekten blev mindre, men för alt kompensera 
detta införde man en ny gniststräcka den s k scriegnistslråc
kan , d v s i stället för en gniststräcka med stort avstånd 
IDellan elektroderna hade man flera mindre gniststräckor 
kopplade i serie. I sHillel för likström med induktor införde 
111an likströms-våxelslrömsomformare och kunde därför 
frångå den nYckfulla kvicksiive rturbinavbrvlarcn. 

' - . 
Då man fiirntom skrivmotlagning ganska snart önskade 

Inattaga även med hörtelefon infördes en hö rmottagnings
apparat med en ny d etektor. den s k Schloemilch elektro
lytisk a detektor, och för a tt kunna få Cll SC'lektiv avsläm
lling använde man utbytbara spolar och regl erbara konden
satorer. 
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F!:; 5. 

I det följande visas nög:·a bilder av de~aljer ,:;om in gi n~~ 
i dc gniststationer som mst nllerades pa »Oscar Il» ocl, 
»Fvlgi~». 

De viktigaste d e talje rna i gnistkretsen samlades i en en
het det s 'k f laskhuset (fig ;)) , där gnistkondensatorcrnn, 

på den tiden vanligen leydn_crf~ask?r, och scri cgnistgnp~:~ 

Placerades. D en vltrc spolen mgtck 1 antennkretsen och n 
- . f" l t t o 11 t-stämnino- av densamma kunde sk e genom att y a pd 

:s . ] .. J . J 1 c YO 
tagen på spolen. Då gniststr~ickorna unt er s~_nt mng > .· o 
relativt va rma o~h därför m? ~.tc avkylas, anvande n_w :l :i,~ 
av forcerad kvlnm a med en flakt, som var placerad 1 f l 8 ~ 

- ""' husels botten. 
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Fig 6. 

För aH på mottagaresidan läit kunna variera våglängden 
använde man sig av utbytbara spolsalser. En dylik visas i 
fig 6. Som framgå r av bilden är den yttre spolen fast m en 
försedd med uttag, medan den inre koncentriskt placerade 
spolen k an utbvta s efte r behov. 

Till en fullståndig motlagningsstation kom snart ~tll höra 
både en skrivmottagare och en hörmoltagare. I skrwm?Ua
garen sammanfördes koher, knackare och skrivmaskulen 
till en en het (f i g 7) och samma var förh å lland et i hörmot
tagaren med nwtsvarande detaljer. Som detektor i hörmot
~agaren användes en kristall av blyglans och därmed hör
Jade i viss m ån en ny n1ottagningsteknik. Hörmottagar en 
(fig 8) bar liksom förutnämnda skrivmoltagare modeJlbe
teckningen M/ 05. 

I vissa fall ansågs det lämpligt att koncentrera hela mot
tagareutrustningen till en komplett station och »Motlagninus
station M/ 06» visas å fig 9. På bilden finner man hörmot
tagaren till vänster och skrivmottagaren till höger. På den 
snedställda ryggpanelen ser man avstämningsspolarna för 
111ottaga r n a. 

För att kunna mäta och kontrollera station ens vå glängd 
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Fi:; 7. 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 so1n 
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 varmlrådsinstrmnenl av vrid"])o~ .._.) ;::; ..._ , . 
lc lyp, användes i sli:illet en varmtrådste rmometer (hU v.i:,Js tc1• 
;l bilden). Vanntrådstermometern bestod av ett u for mat 
!J,lasrör, vars nedre del var fyllt med färgad sprit, och i vars 
e na övre ända en trådspiral av m.otståndstråd var insa tt. 
Höret var avstängbart i båda ändarna och .vid rcsona n;; och 
dånned följande uppvärmning av trådspualen , upp ' trnt
des luften (JV<:mför spriten, som därigenom. trycktes 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 

unistmaterickn, voro dc resultat man erhöll dock bc!ir~in
~acle. Svagheterna framträdde i synnerhet då del gällde om
skiftning till olika våglängder samt reglering av den U

1sän
da effekten. AH haverier dessutom förekommo relativ t lfta, 
heroende s:Jväl p<1 materiel som p å bristande kunskap 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 tillverkade gnistmateriel ulan ut
vecklingen låg fortfarande hos dc stma utländska fir m orn.rL 

Vid Marcouibolaget i England arbetade man em cl lcrttd 
oförtrutet på materielens förbättrande och i Tysklan d b~ev 
det firman »Die Gesensehaft fii.r Drahtlose Tclcgraph te» 
(Telefunken), ett dotterbolag till AEG, som framfö r allt 
kom med nyheterna. Kontakterna mellan Telefunken 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 betydelsefulla modernisering av den s\ cns
ka mnterickn genom. införandet av s k tonsändarno . 

Fordringarna' på en då tida idealisk gnistsåndare knntle 
sammanfatlas i följande punkter: 

l) Dc högfrel~venta svängningarna skulle alstras i en slu
ten gnistkrcts, ha stor amplitud men också lätt kun na ya· 
rieras, . .. ... . c!l 

2) de alstrade svängmngarna skulle overforoas .t ill r._ 
öppen svi:i.ngningskrels (antennen) med god stralnmgs101 

måga och fingo ej återföras till den slutna kretsen , 
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Fig 11. 

3) sändarens våglängd skulle kunna varieras u ta n tids
ödande omkopplingar, sam.t 

~! . den utgående signalen skulle vara så konstaat som 
lllOjlJgt. 

Dessa fordringar uppfylldes väl i den av Telefunken ti ll 
verkade s k tonsändaren, vars principschema återges i f ia 11 nedan. ' ,.., 

. Sändaren hade två lågfrekventa kre1sar nämligen lågspä n
lli!1gs~retsen l, 2, 3, -1 och högspänningskretsen 3, 5, 6, 7, 
tva hogfrckv:nskretsar nämligen gnistkretsen 6, 7, 8 och a n
te~mkrelsen 1, 9, JO. Sändarens våglängd inreglerades i gnist
kr etsen med vanomelcrn 7 och i antennkretsen med var io
{~eter~1 9. Eff~klen var ~er~ende av gn~stkondensatorns (j 

1~ap ac1tet och oversl.agsspannmgen hos gmststräckan 8, i vil
-~en man kunde vanera antalet d elgniststräckor och därm ed 
a~~n öv_~rlagsspåm;ingcn. S~ndar~n malades med 500 p /s 
Vaxelstrom, och da urladdnmgarna i gniststräckan k und e 
~~g~eras så, att överslag skedde en gå1~g varje halvperiod, 
~~'- 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 mvc
Cet betydcsefull detalj i tonsändarcn. Vid gnistöverslag l.tt-
'J'·l 

le skr-ift 8:iö1.:äse n det. 
28 
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l 

l • . • :~· 
·· ~ 

Fig 12. 

vecklades emellertid värme i sådan omfattning, att lul' ten 
närmast delgniststräckorna joniserades, varför gnistan stod 
kvar ett kort ögonblick efter det strömmen brutits. T et kcn
givningen blev härigenom mindre god. För att råda bol på 
detta vidtog man åtgärder för gniststräckans kylning, dels 
genom att förse den med stora kylflänsar, dels ock genom 
forc:erad kylning med fläkt. ~ 

Tonstationerna tillverkades för olika maximicffcldc1 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 primäreffekten och ej utstrålad antenneffek t 

I tonstationerna var enhetsbyggandet mera konsekven t ge
nomfört både ifråga om sändarna och i synnerhet mo ttn
garna, som nu började bli ganska kompakta enheter. F er
nissat trä var det mest använda isolationsmaterialet för låg
spänningskretsar och porslin vid högspänning. Ebon i t bör
jade även komma till användning ehuru mera sparsam t. 

I en av dc större tons.tationerna, 4 k TV tonstation med 
mottagare M/ 15, vars kopplingsschema framgår av fig 12 
hade gnistkretsen monterats på ett bord det s k gnistbordet 
(fig 13). Gniststräckorna v oro mon te ra dc på bm:dssk ivnn 
och ovanför dem fanns en elektrisk fläkt för kylning. nla!1.d 
dc övriga detaljerna bör särskilt kopplingsanordningen (K~) 
observeras, enär den var nödvändig för att få tillräcl;: llg 

koppling, då man önskade sända på kortvåg. 
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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 hade samt
ta1~ ~1l,anoveun .. gc1n. samlats a framsHlan, medan såd a na dc-

jel som avstammngsspolar, kondensatorer o d funnas bak-
0111 frontpl atlan. Mitt på framsidan fanns en rund burk (D) 
~~\1 under denna dål.dc sig kristalldetektorn. Avstämningen 
teJedd c m ed. ve~'ar hknm~de dc~11 som anvä~Hles på äldre 
v ,.efonappat ate1 och e rforderliga omkopplmgar medels t 

1 
~tdomkopplare. Man frapperas av det gedigna finmeka

~tska arbete, som nedlades på matericlen ~ på 'den tiden , en 

1 
l11sorg om detalj erna som man numera å terfinner i den 

110derna Cln -vågicknikcn men av helt andra orsaker. 



398 

Fi:; 14. 

På mindre fartyg och för reservändamål användes Tur
pedbdt:;gnislstation M/ 15. Då __ ntgå~1gseffekten hos de1~~u1 ~-\~~ 
tion var låg kunde man gora s1g oberoende av natspa 

< L ' - c . • . •• l .. 11 Den 
ningen och använde ett N1fe-balten som str?m (a a . l 
erforderliga högspänningen erhölls från en mduktor w_ec 

L ••• ·[ · • • - D D - an la' l 
s 1- hammaravbrytare för pnmars rom_n1en. a lll 

1
· 

L '" • • •• 1 . l n o -skulle kunna transportera stationen, var sanc ale oc l I 
1 tagare hopbyggda i elt apparatsldlp . stationens utseene e 

framgår av fig 15. .. . .. dA 
Tonsändan~as familj ':_ar stor _och utover c:e _red_an nan~t~1c1:. 

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 

r-

! 
! 

Fig 15. 

p: 
: 

i - _____ __] 
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beroende på den allmänna utvecklingen, dels på var och 
hur de skulle användas. Bland de senare årsmodellerna är 
Tonstation M j t7 av ell vi~st intresse, då denna station vnr 
försedd med en bensinmotordriven generator, som kunde 
inkopplas och användas som reserv, då fartygets elkraft
försörjn ing upphörde av en eller annan anledning. För de 
senare stationerna avsågas även kopplingstavlor med instrn
J?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 förbätt
rades, utgjorde deras' ringa känslighet en viss begrän~ning 
av stationen som helhet. Det var därför ett stort steg fram
åt, då utvecklingen av elektronröret gjorde det mö.]Iigt att 
l~onsh·uera en lågfrekvensförstärkare, som kunde kopplas 
hll deteklorn varigenom mottagarens känslighe t mtmgdubh
lades. Dc första f()rsl ä rkm·na som kommo till använclning 
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-b 
,, 

F\g. ii!l. 

Fig 16. 

buro beteckningarna M/ 17 och M/ H) (fig Hi). Förstärka ren 
hade två rör och var transformatorkopplad. Strömförsör.i
ningen skedde genom en 6 volts ackumulator samt elt a nod
batteri om c:a 100 volt. 

Tonstationerna fordrade stor kunnighet hos den pcr!'onal. 
som skulle handhava dem, men rätt skötta voro de sYnner
ligen drifls~tkra och haverier voro sällsynta. Det var ·d~irför 
icke utan orsak dc blcvo populära både bland befäl och 
manskap och deras goda rykic slod sig långt efter det rör
sändarna 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 varje fall som rcscrvstationcr, varför ck f~H·
tjäna cll omnämnnndc som förbindelsetjänstens verkliga 
tro t j än are. 

Elektronrörsförsedd materiel. 
Då amerikanen dc Forest 1907 uppfunnit och patcntcr~: 

trcelektrodrörct, hade grunden lagls för det moderna cl~l, 
ronröret. Scdan uppfinningen hlivil känd, (h·öjde det 1.

1:
1
.: 

länge förrän den blev föremål för ofanlligt intresse, och fo\ 
bättringar och nykonstruktioner följde i clt vid d c sto t· 
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firmornas laboratorier i Tyskland, E ngland och framför allt 
i Amerika . Genom Meissn ers och Armstrongs uppfinningar 
utnyttj a des tr eelektrodröret redan under första världskriget 
för fö rs tärkning, likriktning och svängningsalstring m m. 
fram emo t 20-talet hade man kommit så långt, att man 
Jyckats hygga sändarrör för flera kilo\vatts utgångscffekt, 
och därmed hade man satt ett medel i händerna på konstruk
törern a, vilket skulle göra det möjligt för dem att konstrue
ra sändare, som snart skulle bliva de hittills använda gnist
sändarna överlägsna. 

Införandet av elek tronröret som svängningsalstrare eller 
oscillator medförde nämligen bl a att man kunde arbeta 
med k on tinuerliga sYängningar och därigenom, med bibe
hållande av samma energimängd, använda hetydilgt lägre 
spänn ingsamplitud er än tidigare i gnistsändarna. Vidare ha· 
de m an möj ligbet alt modulera den kontinuerliga vågen icke 
blott med en konstant tonfrekvens utan även med talfrek
vens, r adio telefoni, och slutligen kunde man röra sig inom 
ett frekvensområde, som var praktiskt taget obegränsat. 

Inom mottagareområdet medförde elektronröret, att man 
erhöll en detektor, som var den gamla kristalldetektorn över
lägsen, och genom införandet av såväl hög- som lågfrekvens
fö rstärkning i förening med s k återkoppling kunde motla
garkänsligheten drivas till det yttersta. 

Snart började rundradion sitt segertåg genom världen och 
med den ekonomiska och tekniska investering, som däri
genom ägde rum i industrien, följde en snabb utveckling, 
som även salte sina spår i vårt land och gav upphov till en 
begynnande 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 Radioakticbo
laget, i vilket d e t engelska Marconibolaget hade vissa in
h·essen, som in! rädde som marinförvaltningens största le
verantör av radiomateriel föt· en lång tid framåt. 

Rörsänd are. 
Några av de mes t karakteristiska dragen hos den sända

rematcriel, som med hörjan 1923 fram. till och under försia 
åren av andra världskriget levererades av Svenska Radio
aktiebolaget kunna 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 cb0 1 . 

l ... l o t l!( oc 1 senare av Jarnp a . 
2. StrömJörsörjningen skedde genom motor-gener a to . 

sm~~ omformade fartygsnätets likström till 500 p/s väx'"~~ 
strom. 

3. Sändarna voro byggda för sändning n1ed telegrafi 
omoduleracl bärvåg och modulerad bärvåg 1000 p j s, sm11t 
för telefoni genom en extra s k telefonitillsats . 

. 4. Sändarröret utgjordes av en .självsvängande triod, solll 
vw en mellankrets var kopplad bll antennkretsen. 

5. Sändarna hade i allmänhet två våglängdsomrfHlcn 
ett långvågsområde omkring 750- 190 kp/s och ett kortv;'l gs~ 
område omkring 10000'---2000 kp/s. ' 

6. Sändarnas antenneffekt standardiserades huvudsakli
gen till 200, 400, 1000 och 2000 watt vid omodulerad bärvåa 

Man kan i den materiel, som tmder denna tidsperio ll ti it 
fördes marinen, spåra vissa försök till standardisering, även 
om modellbeteckningarna skiftat under årens lopp på grund 
av vissa smärre moderniseringar. standardiseringen var gi
vetvis till nytta ur utbildnings- och handhavandesynpunla 
men drog också med sig en konservatism, som var till hinder 
för materielens utveckling. Den självsvängande oscillatorn, 
som bibehölls hela tiden, gav trots användandet av mellan
krets en dålig frekvensstabilitet, varför ständig passning 
med mottagarna var ofrånkomlig, och den speciella ton
moduleringen var allt för karakteristisk och röjande i syn
nerhet som teckengivningen inte alltid var den bästa . T ill 
det yttre genomgick Inatericlen emellertid en synbar m o
dernisering både ifråga om uppbyggnadssätt och utseend e, 
och den hade trots sina svagheter stora förtjänste~-, då den 
var enkelt och robust byggd samt sällan gav anledning till 
allvarligare haverier. . 

U-båtarnas radioutrustning var redan tidigt ett betYdelse
fullt problem och det var därför helt naturligt, att der} fö r sta 
rörsändare som konstruerades avsågs för ubåtar. Den f ick 
modellbeteckningen AU-200-II och konstruerades 1923. 

Sändaren synes å fig 17, där man ser själva sändars tati
vet, antennvariometern samt en del andra större och m in d
re tillbehör. Sändaren var avsedd för omodulerad eller ton
modulerad telegrafi och lämnade en antenneffekt aY 200 
watt utan modulering. Våglängdsområdet var 400--1600 me
ter (motsvarande 750-188 kp j s). Oscillatorkretsen i sän
daren 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~åvägslikriktare. Man erhöll därvid en pulserande likspän
mn.!l 1000 p;s, som användes som anodspänning vid ton
modulerad sändning. 

Denna station tillverkades sedermera i moderniserade va
rianter 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 , 

f
en av de mest använda sändarna för medelstora och större 
artyg. 

AKL-400 (fig 18 och 19) och dess olika varianter tord 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· S o •• l l t 9 . 1 9 9 o l ;] l esse. ava {Or vags- son1 angvagsmnral et voro uppue-
ade i delområden för att underlätta avstämningen. Kort-
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Fig 18. 
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Fig 19. 
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Fig 2Ct 

vågsområdet omfattade nominellt 30- 150 m motsvarande 
10000--:WOO kp/ s och långvågsområdet 400- 1600 n~_eler eller 
750- 187,5 kpjs . Uteffekten var vid omodulerad barvåg c:a 
-100 watt och kunde omkopplas mellan 1/ 10, 1/ 2 och Yl 
cffekl. För telefonisändning användes telefonitillsats TT-GA. 
Likriktningen av växelspänningen skedde här i likhet m ed 

föregångarna medelst likriklarerör, som dock ersattes aY sc
lenlikriktare i AKL-400/ 40. , 

Såsom en modifikation av AKL--!00 förekom AK-400 pa 
sådana fartyg, där utrymmesfrågan var av stor betydelse. 
Denna sändare var byggd som en kortvågssändare med Iang
vågstillsats i nedre delen av apparatskåpet Då man end~s t 
önskade använda sändaren för kortvåg, kunde långvågstJJI: 
satsen bortkopplas, varigenom skåpels höjd reducerade~ 

med 1/ 3. . . .. .. 
1 

·e 
I denna sene fanns slutllgen aven 1 och 2 k\V san<. al 

såsom AT-1000-IV, AKL-1000, AlU.r.2000 med olika vanan
ter. Dessa sändare användes endast å de största fa rtygcJ1 
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Fig 21. 

samt vid landanläggningar och förekommo endast i mindre 
o_mfattning. En uppfattning om den dåtida tekniken ger 
fig 20, som visar del s k generatorskåpet till AT-1000 M/ 2-!. 
Man ser dc enorma likriktarrören till vänsler och det icke 
lnindre sändarröret eller sändadampan, som man sade p å 
den tiden, till höger. Samtliga rör voro av Marconi's fabri
kat. Num era äro dessa rör p å sin höjd museiföremål. 

Statio ner. 

)ledan tidigt uppstod behov av mindre stationer d v s 
sandare och mottagare sammanbyggda i ett gemensamt ap
Da.tatskåp . Dylika ~lationer by~Jgdes för mindre effekter och 
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Fig 22. 

kraftförsörjninaen utgjordes av batterier. De användes s~)JII 

reservstati~ner ""och för fältbruk och fig 21 visar Fäll sfulwll 

AT-20!40 I, som bar modcllår H)23. Bilden visar stationen 

uppmon ter ad för prov vid Stockholms örlogsvarv. ..,
9 

Som reservstation enbart för fartygsbruk kom under 19J~ 

Rcserurw!iostulion ALK-25jM!{L 1 A, som malades f~·a n f:;r
tygsnätet via en omformare som lämnade 50 volt ~)00 P 

0
5å 

stationen kunde användas både inom långvågsomra det 3 

- 600 m och kort vågsområdet 30- 110 m. Mo ttagaren. s o~;~ 

hade detektor och två steg~ lågfrekvensf~~·stä.rlming, ':.a~· ~ :~~g~ 
i så måtto alt den hade tva detektorer, namhgen en fm l <~ 

vågs- och en för korlvf1gsområdet. 
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Fic; 23. 

Fram stegen inom rörtekniken gjorde det m öj ligt alt litr~ 

verka r ör för mycket höga frekvenser, och det var då helt 

naturl igt, att man bör jade anskaffa dylik s k ultrakortv::"Jgs

ma teriel även för militärt bruk. Detta resulterade i att mr~

rin en fi ck s in j'örslu U!{ -slalion 1D82 och sändaren fi ck be

teckningen AK,'2T och mottagaren MJ\-2B. Sändaren (fig 22) 

var avsedd enbart för telegrafi och drevs med 50 volt 500 p / s 

växel ström. Sändarens våglängdsområde var kontinuerligt 
variabelt inom området 7- 8 meter. 

.. Mottagareri MK-2B, som givetvis också var byggd fö r våg
langelsområ det 7- 8 m eter, hade 4 rör, nämligen HF-steg, 

d~tektor, överlagrare och LF-steg. överlagraren var nöcl

v~ndi g, då moltagaren arbetade efter supergenerativ prin

:1P. Utom denna speciella koppling hos mollagaren Yar den 
11!lressanl, då i densamma för först a gången användes spe

ktalrör för kortvåg s k »acorn»-rö r samt spolstomm a r och 
011densa larer av keramik i högfrekvensdelen (fig 23). lVIot

ta?aren var till sitt y ttre l ika kodvågsmottaga re MK-1 A 

glg 24). och liksom denna och sän~laren AK2T elastisl~t 
asta cl vHI en bottenplatta med gmmmstroppar och gummi-
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Fig 24. 

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

Mottagare. 
Tillverkning av rörmottagare in01n landet synes lw biir

jat n f1got senare än sändadillverkningen antagligen heroen
dc p fl, att man lät sig nöi a med kristallmottagare försc 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 
tillgodose behoven för ubåtarna, vilket skedde genom info
randet av U. V. B.-moitagare typ SMU troligen 1927. C-ba la r
na hade två olika antenner en öppen antenn, som mwii;Hl<'' 
i marschläge, och en s k uv-slinga för gång i underv atte ns~ 
hige. Moltagaren konstruerades för bå da dessa anten ner pa 
s[t sä lt, ntl den kunde mwäudas dels som Hak» 3-rörsmot
tngnre med öppen antenn oeh dels som en »super» vid nn· 
vändandet av slingan. Då elen användes som »super» utn yt t
jades icke mindre än ~J röl' och mellanfrekvensen var Gll kp/'· 

.fl l 

ö vriga mern ordinära mottagare under denna tid utgjor
des 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 dess långvågsvariant Långvågsmottagare ML-2B, fö1 · 
området 250- 20000 meter. Båda voro 4-rörsmottagare och 
voro besl~'ckadc med batterirör av Jågtemperaturtyp. 

Svenska Radioaktiebolaget var huvudleverantör av motta
garmateriel ända fram till krigsutbrottet 1939, då Aga kom 
J]l ed slandardmoltaqaren (STM), som succesivt ersatte 
samtlig äldre mottagarematerieL 

Radiomaterielen 19'3,9-1945. 
Vid bör j au av andra världskriget var situationen ur ra

diosynpunkt 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 den föregående fredsperioden medfört att radioma
terielen, vars betydelse man då icke helt förstod, blev sär
skilt styvmoderligt behandlad, trots alt de härför ansvariga 
inom m arinförvaltningen kämpade energiskt för att få mer 
medel. De b evilj ade anslagen förslago knappast till att un
derhålla den dåvarande 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 tack vare tidigare, omsorgsfull planering kunde 
marinen förses med radiomateriel på rekordtid. 

Då utgångsläget på konstruktionssidan givetvis inte vae 
det gynnsam maste, måste man beträffande den större kort
vågsmaterielen a lltjämt anskaffa materiel av äldre konst
ruktion 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 marinförvalt
ningens planläggning hade lyckligtvis samråd tagits 1ned en 
del intresserade firmor i god tid före krigsutbrottet och däri
genom voro dessa beredd a att omedelbart kasta sig över 
de nya uppgifterna. 
. Den materiel, som nu följde , var i synnerhet mindre sta

honer 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 2::i. 

utförandet. H.esultate t härav blev, att någon riktigt en hetlig 
linje inte kunde spå ras , men vissa principiella lösn ingar 
fastlades dock. Medan sändarmaterielen tidigare uteslu tan
de haft självsvängande oscillatorer, började man nu genom
gående förse sändarna med styroscillaior. Då man inte k un
d e påräkna att använda kristallstyrning, emedan krist aller 
icke tillverkades inom landet, använde man sig av sji.ilY
svängande styroscillator, från vilken en lämplig överton ut
togs och försUirktes. Härigenom blev man oberoende aY y tt
re 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 

41 3 

. _, 

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 
. ottagatSl(bn for svann de alch·e raka motlagarna och er
~~ ttes m ed superhe t erod.~:mnotta~are, som dels tillverkad es 

om landet, dels anskaffades fran utland et. 
rcSom.nyss nämnts koncentrerad es anskaffningen på m ind
fa stah~n er C!10pbyggda sänrl.are och mottag~re) m en det 
.. nns nagra f a undantag representerade av 200 1V KV-Jj \ '
;1~ndf.re llljlt-1 och ~00 \V EY-sändare M/ 43. D en försintim n
ko ( ~g. 2!:> ), SOI!l illloverkarles av AGA arbetade 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- eller tel efonimodule
lar;te Sa '?.daren had~ ett, styrosclll,ators!eg, el t f\~kven~dubh
av g samt ett effcl~tsteg och samtliga tre rot" utgJord es 
(}ch Pentoder. .ol\1o~lul:r!.~1~e'? v~ r s k hroJ~l.~gallerm odul~ r~ng 
rj skedde pd effektt 0 1 els bt mnsgaller. Sandaren var 1 ov
le7,t .enk elt och konventionellt uppbyggd, lätt åtkomlig för 

VJ ce och blC\· en omtyckt sändare för jagare, där den 
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Fig 27. 

lntvudsakligen kom till användning och fortfara n de an
vändes. 

P!:0

1 större fartyg och landstationer skedde modern ise ring 
av sändannalericlen genom införandet av den av Svcnskn 
Hadio;.lldiebolagct 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 ndustri. 
Den har en mängd finesser, bland vilka må nämnas a uto
matisk anordning för omställning mellan ett antal p i1 för
hand inställda sändningsfrekvens'er, nycklingsanord ni ng för 
snabbskrift, kompressionsförstärkare för konstanthålln ing aY 

modulationsgraden m m. Genom en speciell manövcrap!H1-

rat bar man möj lighet att skifta frekvens, antenneffekt ocll 
modula tionstyp samt givetvis starta och stoppa sänd aren 
fr~m en godtyckligt vald plats. Sändaren är bekväm t np P
L.vggd för service, då dc olika enheterna äro sammanfördil 
!ill paneler som äro utdragbara. 
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Fig 28 . 

En nän;wre presentation av den mängd kortvågs- och 
ultt:akortvagsstatwner, som tillkom under denna 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 re
dogorelse for nagra av de mest använda stationerna 

_Som reservstation på större fartyg och huvudstati~m uå 
rnmdre 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_ndrc fartyg, d ~ir det före
. c ~vaJJgheLer med stromforsor.Jmngen användes 15 ·w [{V 

.I lat z '1 / ·>n · f"·· · J -
11 

.. t on __ ' 1 .).-,, som o:_utom alt nmna anslutas tJil fartygs-
} et aven kunde koras med ackumulatorbatt e ri van-id 
~a.ndarens högspänning erhölls frå n en omfonnare ~ch mot
la~are~ls från en vibrator. Utrustad på detta sätt och mon
e t a_~l l apparatskåp i fältutförande kom stationen även till 
anvandning vid kustartilleriet. 

<l ~om_ ersättning för den äldre nk-mate rielen anskaffa des 
e s 2:J \V T'l\-slulion M jfJ dels 8 vV rrg_slat ion Mj 39. Bå-
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Fis 29. 

da användes för taktiskt bruk den förstnämnda hunl(l sa k
ligen för telegrafi, medan den senare enbart användes SOII\ 

en tclefonis tation. Bnda stationerna ingingo som sh1i'<hml
utrus tning i praktiskt laget samtliga fartyg utom min dre 
hjälpfartyg. 

:\Tu nämnda stationer tillverkades av Svenska Radioakt ie
bolaget utom ~} \V UK-station M/39 som tillverkades uv Aga. 
Härigenom e rhölls en viss enhetlighet 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 
uppbyggnad en av 25 'V UR-station M/ 39. 

För el dled ningsändamål vid kustartilleriet tillve rk ad e ,\ ga 
10 vV UK-slulion M/ 80 (fig 29). D e nna station va r irans po r
tabel och helt batteridriven. Till s'in konstruktion a n·ek 
d enna station fl·nn övriga, som hade styrstcg, gcnolll a ll 
osei'llalorkretscn yar försedd med s k svängburk, för den 
utgående frekvensen. 

J:3 et räffandc mottagarem a teriel för långvåg och J, ortv5g 
ersalles hcl :;t dct.J~amla , }~estånd ct m.;~l den s k ~tn n da r~11j 
mottaga rsenen SI'M-1, Sllll-II och S'll\1-lll samtl1 ga Jl/8 
som tiJJv crkades av Aga. Med dessa täcktes h ela fr ckYC 11 5" 

området från 15 kp / s ' till 12 lVIp / s genom tre <l c lomr[l d c i~ 
p å varj e mottagare. Med hänsyn till fr ekvensomr[Hici vl:1 

STM-I en »rak» mottagare, meda n dc båda övrigu Y
0 10 

417 

' 

Fig. 30. 

»supcr» -nwttagare. Samtiga typer voro bestyckade med in
direk t upphetlade rör, varför d e kunde användas bå d e med 
växelströmsmatning via ett nätaggregat eller för batterimat
matning med ackumulator och anodbatteri. Fig 30 visar ut
seendet hos STM-39 IllA. 

Radiomaterielen från 1945. 
Kr igsslute t 19-15 innebar, att en mängd uppgift er om den 

materiel, dc krigförande använt, snart blcvo känd a. Så ock 
förbind elsemateriel en och därvid icke minst radiomatc ric
len. Större hast igheter på have t och i luften , effektivare 
\~ap en, bättre och snabbare informationer främst genom 
blikomsten av r adar och mode rn lwdrofonmatericl, hade 
ställ t nya och större krav på radionia terielcn och dä rmed 
framtvingat en forcerad utvecklin g. \'id jämförelse med den 
tnatericl, som stormakterna använt, fram stod det snart tyd
l ~gt , att vå r egen , under krige t anskaffade materiel, redan 
hll en del var förå ldra d vid slute t av krige t. 
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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 , an
skaffades redan 19-16 ett större antal nk-stationer fr an u t
landet. Sedan dessa komplellerats inom landet, ha dc m
stallerats å flottans fartyg och vid kustartilleriet under hc·· 
nämningen 5 1V UK-stc~tion M !Id). 

Sedan erfarenheterna från krigsåren bearbetats, h ar 111 a
rinförvaltningen upp~jort planer för successiv moderni~~r! ng 
av befintlig materiel och framlagt förslag till anskafi ni ng 
av ny sådan. Ett intimt samarbete mellan de övriga försYa~·s
grensförvaltningarna och FOA har därvid varit nödvii. n_d 1gt 
för alt helt kunna utnyttja inom andet befintliga tck lllsl.;a 
r esurser och dänned så lå ngt möjligt dels göra oss obc n~c n
dc av utlandet och dels ernå en nödvändig standardi scnn~L(-

E tt resultat av elvlikt samarbete är EV-mottagare .1/j.Jf) 
(fig 31), som , visse1:1igen under annan beteckning, äYcn a_n
vändes av d e övriga :Dörsvarsg.renarna. Denna molt awu c, 
som redan ersatt de tidigare STM-mottagarna i stor ond:l tt
nin g, tord e uppfylla de mest kräsna krav, man f n kan sta lla 
p:1 en kortvågsmottagare för militärt bruk. 

Instrument
panel 

H F-panel f 

H F- panel II 

Modulator
pa nel 

Strömförsörj
ningspaneler 
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Fig 32 . 

Här är icke platsen att avslöja marinförvaltningens pl a
ner på tillförande av ytterligare mod ern materiel, utan d et 
är nog att framh ålla att ett intensivt arbete pågår inom alla 
radioteknik ens områ den. Förutsättningarn a för alt d et skall 
lyckas att få fram den materiel, vi önska och b ehöva , äro 
nu gynnsammare än någonsin tidigare. Medelsfrågan är bätt
re, om inte alltid fullt tillfredsställande, erfaren teknisk 
Personal kan anställas nu, sedan personalstaterna blivit r e
lativt väl tillgodosedda och teleteknisk forskning bedrives 
både vid statliga institutioner och d en privata industrien, 
som dessutom har uppbyggt en avsevärd kapacitet för till
Verkning av radiomateriel inom landet. E fterkrigsårens te-
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lcimlustri i Sverige har r edan p å många sätt visa t vad d, 
kan åstadkomma, och ett exempel härpå utgör m ari;1e en 
200 ·w ]\Y-sändare 111/ 52 (fig 32) , som tillverkas av Swnst

1 
.. 
1 ~ 

AB Philips .. Dcn.na sändar~, .som i ~len mån den ins l allcr~~ 
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·~ 
arb ete m ed försvare t k a n å st adkomma för att h å lla var l''l 

d~.omatcriel p å e n niv ~1 , som väl kan konkurrera m ed d~n 
basta utlandska. 

Slulonl. 

Dc axplock, som i det föregåe nd e gjorts bland rad iom a
terielen från M/ 02 till M/ 52, h a avse tt att söka ge en lJ ild 
av en ständig, lidvis lå ngsam tidvis snabb utveckling. som 
mången gån g orsakat sina talesn'län stora bekymme r. De 
första stapplande stegen voro helt visst de mödosam maste, 
och d e t ~ir därför här p å sin plats att erinra om den viird
nad och tacks a mhet vi äro sky ldiga pionjärerna vid seldc ts 
hörjan för vad de uträttade till vapnets fromm a . 

Artillerimaterielens utvecklingstendenser 

under senaste decenniet 
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Av Kapten YNG\fE ROLL O F. 

Det ~ir utomordentligt viktig t att försöka följa d en te k
niska utvecklingen i ullandet för att få impulser från 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 måste vi p å 
alla sätt utnyllja dc öppna källor, som stå r till buds. Trots 
allt större krav p å sekretess publiceras dock en hel del upp
gifter om nya vapen i de demokratiska länderna och då sär
skilt i USA, där skailebetalaren anser, att han har rätt att 
få veta, att han får valuta för sina pengar. Teknisk dolm
m 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 begränsa
de r esurser. 

Avsikten är a tt h är försöka Jämna e n redogörelse för ar
tillerimaterielens utveckling sedan andra världskrigels sista 
år. Det är i första hand pjäser och ammunition, som kom
m er att behandlas i två avsnitt. Beträffande cldledninosuu
teriel 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 fråga om eldrörsmaterial har under dc senaste tio å r en 
intet sensationellt publicerats ulan fortfarand e a nvän des hu
vudsakligen seghärdat kronmi ckelståL Tyska undersökningar 
visade, 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 finkalib
riga vapen med en skildtjocklek av c :a 0,020 mm. Tyska 
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försök vis ade att förkromning ej gav längre livslängd i ka 
librar över 37 llll1J. I USA har m~ n använt gj u len ll i'trd 11 1 ~: 
tall så kallad stelli} ~som normalt anvä1~.d es till. svanstn ]) 
och med denna crhalht mycket stora livslangder 1 luf tvcir 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'oder eller liner användes i allt större ulslrikk
ning i svåra och medelsvåra pjäser, varigenom utsk jul na 
foder skall kunna bytas utan verkstadsbesök Den tvska 1-\ l~ 

cm lvkan hade cldrörsfodcr, som beslod av tre delar: för a't\ 
man inte skulle behöva kassera hela eldrörsfodret pa 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 aulafrettera eldrör, varigenom man inför 
konstlade spänningar, vilka medger högre tryck, har alltsc
dan 1919 varit standard i Frankrike men har däremo t inte 
kommit till användning i Tyskland och i Sverige i scric til l
vcrkning. I Storbritannien antafretteras m ycket långa el d
rör, bl a till stridsvagnar för att hålla vikten nere. 

Man kan numera även framställa eldrör med god lwll
fasthel medelst centrifugalgjutning, vilket vid serietillverk
ning m edför avsev~irt kortare tillverkningstider, jämfört med 
smidda eldrör (AT 1953: 1). 

I fråga om reffling, har det visat sig, att de matematislz a 
härledningar, som togs fram i början på detta århundrad.e , 
ej enbart är tillräckliga för att dimensionera en lä mpl1 g 
reffelkurva. Man måste komplettera beräkningarna med om
fattande skjutförsölc, för att bestämma dels den lämpl igaste 
reffclvinkcln vid mynningen med hänsyn till det ytl erlwl
listiska utbytet, dels den lämpligaste reffelvi11keln vid r effel
ursprunget med hänsyn till påkänningarna i loppet och el d
rörets förslitning. 

Före första Yärldskriget användes huvudsakligen rak rcff
la . Efter kriget fann Krupp, alt rcfflan borde vara vari abel. 
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Fig 2. 

Gastryck p, maximitemperatur i eldrörsväggen T , »temperaturgerechten 

Drallverlauf» D, och reffe ltryck i funktion av projektilvägen L. 

Efter 1937 i Sverige konstruerade pJascr med långa eldrör 
har rak reffla, men försök under 1952 med 40 mm apjäs 
l\1/48 visade, att progressiv reffla gav större eldrörslivs
länod. Den progressiva refflan är särskilt fördelaktig vid 
:mt~matpj äser med höga prestanda i synnerhet, när eldrö

r et är slitet. 
I Tyskland utfördes under andra världskriget en serie un

dersökningar för att mäta innertemperaturen i loppet och 
därmed närmare söka utröna orsakerna till automatvapens 
kor ta livslängd (jfr J. Streckc: Mathematischc Innenballistik 
i Applied Mathematics, del V, s. 19-1). lVIätning'Jrna. visad.?, 
att i närbeten av Pmax-läget erhölls temperaturer 1 eld~·o
re ts innerskikt på c :a 100Q° C, vilket är den huvudsakliga 
orsaken till eldrörets korta livslängd, ty de stora påkän
ninaar, som projektilen förorsakar, kan då inte upptagas av 
de ~tarld uppvärmda bommarna. Dessa mätningar ledclc till 
försök med den s k »temperaturgerechten Drall», som 
skiljer sig från den normala progressiva refflingen genom 
att vinkeln i reffelursprunget är noll en viss vägsträcka. 
Genom att förlägga de största påkänningarna till följd av 
l'efflingen till de delar av eldröret, som har låg temp~rat.~lr, 
erhölls en fördubbling och i vissa fall t o m trefald1g ok-

ning av livslängden. . 
F örsök vid Rheinmetall-Borsig A. G. visade, att borterode

rad stålvolym var proportionell mot kvadraten på gastem

Peraturen. 
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I slutet av kriget konstat~radc 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 vid 8~1-
,·ändning av jämgördlar. 

Eldrör utmaltas på grund av växlande tryck. Dc ulmat tas 
dock inte i delta ords vanliga betydelse, då utmallning av 
e tt material normalt betyder, att det utsalls miljon lu l.~ 

gånger för belastningar m ed växlande riktningar, medan d~i r

cmol utmattning av eldrör betyder, alt dc utsättes för t u
sentals belastningar (alstrade av dc avfyrade skolten). För 
alt skilja mellan vanlig uln1attning och den jämförbara fi ir
störandc verkan i eldrör, h ar man p å engelska valt u tl rvc-
kct »p rogrcssivc-:;trcss-damagc» (jfr TfKA 1953 : 1). -

Slor utgångshastighet och hög eldhastighet medför i1\'cn 
andra tcmperaturproblem. Temperaturen i mynningen på 
en modern automatkanon kan uppgå till flera hundra gra
der, 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 ocksa 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 en liten spridning 
bör eldrörets temperatur vara högre vid reffelursprungel iin 
vid mynningen. Denna temperalurfördelning kan i viss n Hu l 

erhållas genom lämplig elctrörstjocklck. Tyvärr ~)r förha l
landet i allmänhet icke så. Kontinuerlig vattenkylning ge r 
dock en tendens till rätt tempcraturfördclning. 

Om eldröret i s.in bakre del är kallare än vid mynni ngen, 
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 mynningen 
och framåt konar någon tiondels millimeter. 

Vid skjutning med automateld l-can ibland en egena rtad 
träffpunktsvandring erhållas genom eldrörets tem peratu rva
riationer. På grund av ensidig kylning genom t ex si(lY in d, 
regn eller ensidig värmning genom t ex starkt solljus kan 
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 sig, 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 hänsyn till gas.Lrycket, utan mi~st lika mycket till d~t 
radiella gördeltrycket (jfr TfKA 19~3 : 1). Carl Speizler pa
visade 193() i » uber den Einprcsswiderstand von Geschossen 
in das Roln· und dessen rechnerischc Behandlung», att det ra
diell a gönlellrycket kan uppgå till mycket sl~n·a vä.rden. En
ligt uppgift tappades t o m ett anlal mynnmgar 1 en stor
maktsmarin under andra världskriget på grund av att man 
inte tagil Lillräckli_gt hänsyn till de yåkän~1ingar , som e,r
hålla s i eldröret på grund av det radiella .gorde~.trycket. Ut
vidgningen 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!as
te 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.tJ
lens 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~~11-
fört med 850- 900 m / s för 40 mm apjäs, M/ 36. Denna ok
nin g i ulgångshastighet beräknas me~fö1:a en ökn~ng .i träff
sannolikilet av c:a 40 o/o beroende pa mmskad sk]uttJd, var
icrenom framför1mnktsbestämningen blir mindre osäker, vii-

b ~ f' 
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 
skjuttiden. En så relativt ohetydllg oknmg 1 utgangshastlg
het som för 40 mm apjäs M /"18 kan dock medföra svårl~~ ta 
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 ~:he!nmelall-Boorsig A .~G . kon?laterad~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~ 
gångshas ti ghet och livslängd. Som exempel på minskningen 
i livslängd vid ökning i utgångshastighet kan nämnas et l fik 
sök m ed 7,3 cm P ak -!0. Med samma krut erhölls en li vs
Jängd av 3900 skott med Y0 = 750 m / s men endas t 2!)00 
skott m ed V0 = 980 m / s. 

Det finns olika möjligheter alt öka utgå ng::;hasti ghclc n. 
Möjlig utgå ngshastighet kan e rh å llas nr n edanstående ckvn
tion (jfr Dansk AT 19-!6): 

1/ 2 . Q . k . A 
ll1 

Y o 

där Q rörets tvärsnitts area 

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 er
hålla s törre utgångshastighet: 

1) Q göres större i eldrörets bakre del. Denna metod prö
vade Karl Puff redan 1903 genom att konstruera en k an on 
med koniskt eldrör. överingenjör H. Gehrlich fortsatte fö r
söken 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 grund av 
tillverkningss.vårigheter och stor eldrörsslitning nådde d~n
na metod dock ej till serietillverkning i sin ursprungllga 
form. 

I viss mån kan man också säga, att underkalibrering hyg
ger på att Q göres större. I stället för att göra eldröret k o
niskt, skruvar man på eldröret en c:a 10 kaliber lång ordf
lad mynningsförträngare, som lätt kan bytas, när den är ut
sliten efter några hundra skott. Denna metod, som är läm p
lig för luftvärns- och pansarvärnspjäser, utnyttjades i Tysl~
land upp till 24 cm kaliber. Med 24 cm kan K 3 höjdes ma:x L
miskotlvidden från 38.000 m till 50.000 n1 genom_ en m insk
ning i projektilvikt från 152 kg till 82 kg och underka l ihrc
ring till 21 cm . Mynningsförträngaren är dock relativt tunf( 
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Fig 4. 

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

vilket kan medföra problem vid höjdriktning. Man. kar~ ock
så 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 an
vända 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 
konstruktionen av mekanism och automat. Å andra s1dan 
minskas 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 varlds-

Tit!slrri/1 i S ;iiriisr? nrl l!! 30 
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krigets viktigaste erfarenh eter. Som exempel på en sa dan 
konstruktion l:an nämnas en tysk kanon, 10,5 on k an Cj3') 
med V0 = 785 m / s. Efter 1000 skott var konlriss eförskj 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 ete n är 
visserligen rätt måtlJjg, men livslängden är ändå im p 0 _ 

nerand e. 
Konstruktionen av projektilen beror bland annat p a den 

maximiacceleration, som den erhåller i loppet. En lägre nnxi
miacceleration m edför större frihet i projektilkonstruktioncn . 
Ett lägre tryck medför också en lättare kanon. Kanoner mc <[ 

lågt tryck medföra dock ofta ojämnheter i förbrännin ge n 
och stora variationer i utgå ngshas tighet. 

E tt intressant framsteg på lågtyck:;kanonerna:; omr,l(lc 
gjordes av Rheinmetall-Borsig under andra världskri g(' [. 
Mellan förbränningskammaren och loppe t insattes en sk iYa, 
i vilken borrats ett eller fl era h å l. Genom läm plig t val av 

dysarean erhölls ett avsevärt lägre tryck i loppet än i k am 
maren . Å andra sidan blev mynningstrycket relativt högt pn 
grund av sämr e utnyttjande av krutet, vilket medförde !': a 

15 % större laddningsvikt jämfört m ed en konvenlieB ka
non . Det höga mynningstrycket kan dock utny ttjas i en lll \ n

ningsbroms, som minskar r ekylen och därmed p åkänninga rna 
på lavettaget. Denna konstruktion gav dels regelbunden f ii r
bränning av k ru tet, dels låga påkänningar på granaten . r a
nonerna kallades Hoch- und Niederdruck Kanone (jfr J . 
Corner: Theorv of th e Interior Ballistics of Guns, 1950) och 
användes bl a~ för aU skjuta fenstyrda pansargranater i C' ll 

8 cm slätborrad Panzerwurfkanone (P\VK). 

Data: 

E ldrörsvikt : 170 k g. 

Total vik t: 600 kg. 

P ma x i kammaren: 1180 kg/ cm2
• 

P max i loppet: 600 kg/ cm2
• 

P : 2,75 k g (med riktad sprängverkan). 

Vo: 520 m / s. 

L: c:a 0,35 kg. 

Projektilen beräknades på 700 m avstånd kunna genomslå 
140 mm pansar i 60° anslagsvink el, 
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Fig 5. 

Prin cipritnin g fö r Hög- och lågtryckskanon . 

Hög- och lågtrycksprincipen hade r ed an 19'3() utny ttjats i 
sjunkbombkastare för alt hålla accelerationen p å en låg ni
vå (jfr PB-rapport 16697). 

Rekylfria kanoner har i hög grad förbättrat infanteriels 
slagkraft och används i allt större utsträckning i Korea (AT 
1947: 3- 5). 

För att b ekämpa fi entliga bombplan utanför deras egen 
räckvidd men även för bek ä mpning av ubå tar och strids
vagn ar konstruerade tyskarna rekylfria flygplanskanoner. 
Som exempel kan nämnas en 8,8 cm Di.i senkan one. (Di.ika) 
Ined a utomatmek anism och 10 skott i e tt revolvermagasin. 
Dtg<'l ngshastighe lcn var !)00 m / s och projektilvik len 9 kg. 



430 

Tyskarna försökte även under kriget att konstruera »A.us. 

gleich:skanone» d v s kanoner i vilka rekylen upphä vdes 

genom att samtidigt skjuta en laddning framåt och en bak. 

ål. Försök utfördes med svåra pjäser upp till 35,5 cm k nli

ber, som. avsågs monteras under flygplanen och användas 

för bekämpning av fartyg. Man lyckades konstruera k an 0 • 

ner med utgångshastigheter av 300- 500 m./s, som fungera

de på avsett sätt, men flygplanen erhöll skador på st jiir t

partiet. Om man önskar erhå lla svår projektilverkan är sä. 

kedigen rakeler en hältre lösning än »Ausgleichskanonc» . 

Man har även enligt ett gammalt brittiskt p a lent byggt 

j'lerkammarkanoner i vilka förutom det vanliga laddn in gs

rummet finnes ett antal parvis placerade hjälpkamrar, som 

utmynnar i loppet med vissa mellanrum. Krutet i hj älpkat n

rarna antändes allt eftersom projektilen passerar, varigc

nom successiv tillskottsenergi erhålles. Den eftersträvade 

tryckkurva:1 framgår av nedanstående figur. 

En sådan kanon med 75 m långt eldrör användes bl a av 

tyskarna för beskjutning av England med pilskott från den 

franska kanalkusten (Teknisk Tidskrift 1952 : 42). En an na n 

fle1·kammarkanon hade t o m ett 100 m långt eldrör. 

~-
Fig 6. 

Principen för fl erkammarkanon samt önskat tryckförlopp . 
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Fig 7. 

15 cm flerkammarkanon för beskjutning av London på 130 km avstånd. 

Enli_~t ~lppgift. fr:"'.n CSA i slutet av Hl52 har man på flot

t~ns for~_oksstatJOn 1 !nyokern i södra Californien proYskju

ht en valekanon - mte en Yätebomb. - lVIecl denna pjäs, 
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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 projektiler erh ållit närmast 

otroliga utgå ngshas ti gheter a v över 6.000 m / s, d v s sj ll 

gå nger högre än en konventionell kanon. Vid dessa h astiu_ 

heter kan malerini som aluminium och m agnesium inte , 1 1~
vändas på projektil ens yla däremot m öj li gen titan. 

I delta sammanhang kan man disl.;:utera den praktiskt lllii j

Jiga s lörs ta utgångshastigheten i en kanon med ordinärt kr ut 

sont drivmed e l. 
H. Langweiler (jfr Z. Tcchn. Physik 19, L116-421, 1 \t~IX ) 

lyckades 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 r

h å llandet mellan krutvild och proj ektilvikt var 44: l mo l 

norm a lt 1: 3), erhålla ett övre gränsvärde på 2.790 m s. 

lian försökte sedan härleda detta resultat teoretisk t. Dl' ll 

kinetiska en ergie n i förbränningsgaserna .sa ltes lika me d 

krutets värmevärde. Han erhöll, 

där H 
ll 

H 
u 

1 L 2 
f! · \T o rna x 

2 g 

b e tecknar krute ls undre värmevärde. 

och ur denna ekvation få s en övre grä ns p å proj ektilens ut 

gångshastighet av 2.810 m / s, a lltså en överraskande god 

överenskommelse m ed mätresultaten. Ovanstående ekva tion 

a nvändes a nnars för beräkning av den teoretiska gasu t

strömningshastigheten för raketer. 
I T:yskland försökte man även konstruera elektriska k .l 

Doncr i vilken projektilen gavs hög utgångshastighet genom 

e tt stort ,antal solenairler kring eldröret. Man lycka des n 

h åll a en utgångshastighet av c:a 2.500 m /s med en finka 

librig projektil, men det å tgår enorma energibelopp varfli l' 

d enna princip knappas t konuner till praktisk användni ng. 

M ekan ismer. 

Den gamla striden m ellan skruv- eller kilmekanism b n· 

till följd av kravet p å allt högre eldhastigh et l ett till, att m ,ul 

använder kilmekanism i allt större utsträckning. Tysk.1rn a 

använde t o n1 kil till världens s törsta mörsare med 82 cm 

J,ahbcr. (Teknisk Tidskrift 1952 : 42.) 
En av n ackdelarna med kilmekanism är, a tt man h i ll ills 

varit tvungen at använda patronhylsa för tätning. Enligt PH

rapport 16697 (Artillcry Carriagc and Gun D evelopment by 
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:B~i g 8. 

Kil mekanism med ringtätning, som medger skjutning u tan patronhylsa. 

th e Rhcimetall- Borsig A. G.) hade tyskarna lyckats konst

ruera en tät1~ing~anordnin g, som m edgav skjutning utan 

patronhylsa vid kilmekanism. Ingenjör Bartels har ta <Yi t pa

tent p å ovanstående rinyt ätning, som vid skjutförsöl~ givit 

lovande resultat. Medellivslängden för ringarna var c:a 1000 

sl~ott. _Om_ denna konstruktion efter fältmä ssiga prov skulle 

VIsa sig anvä1~dbar, kan den få mycket stor betydelse bl a 

genom b esparmgen av patronhylsan och därmed vinst i ut

rymme och minskad förbrukning av framför allt koppar. 

Flackb anep jäser. 

SJagskeppen Bismareks och Tirpitz 38 cm kanoner ans es 

ha haft en eldhastighet a v tre skott i minuten. Kanonerna 

had e halvautom a tisk horisontal kilmekanism_ med elektrisk

hydraulisk manövrering. Vid övningsskjutning användes för 

att minska eldrörsslitningen en avsevärt lättare granat än 

stridsgranaterna (750 k g mot 920 och 1050 kg). ' 

Nedanslående bild ur Scien ce e t Vie Marinnummer 1952 

visar det franska slagskeppet Richelie~1's 38 cm. torn i ge
nomskärning. 

Den amerikanska 28 cm atomkanonen, som demonstre

rad es und er hösten 1952, är tmligen ur ballistisk synpunkt en 
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lES TOURELLES DE l80 DES 
NAVIRES DE LIGNE FRAN~IS 

un tovre!!M de 380 mm du 
Mich•U•u et du J"an •Bt.rt 
sont des toureHe5 ~ qu~lre 
canons, d'un lype ctau.ique 
Lu tourelltHi des canons. de 

9rc,: r.:ahbn~ des bi.Hme!'lb dt 
1 ligne eHamgetsleur sont s:em~ 

blal;lles en b~aucoup de pomtt. 
Le p.nids de la partie toor
nante d'une toure~ht eat d& 
2 000 tonnes et chaqv~ canon 
p.t~t 61r* l)oint6 Mtre - s• 
~t 3-S . Le projectile q~o~! 

p~S~ $00 kg et la ehan~e d~ 
poudat (2'00 kg) .!iUl'lt am-enes 

ch:>put.s !es d&u-. t-tagu dea 
-aoutf's: par une så-r l t:~ de trans· 
bordeurs el de nor~a.a. juaN 
qv'å. u11 re!i'ills o\1 ifs 501'\1 

t;hargl}s dana u!'e b-enne- qU t• 
sittlt 'IIHI !e t.anon est ft-ntr~ 
en Mt1eHe, 01!~nt s'acc.rother 
å !u1 ~\ le suit l)t<Od.ant ht 
o<:~tntageo an t'11w1eu,. Pour 
enaqu~ pi-te~, un rc.toU\Oi' 
eommMd6 par un moteur 
tl!ce1t!tlue tharoe les munt· 
1;o~c dana le- can-on, QUQ\ 
QVf!' 50tt l'angle de po1nta-oe-. 

! l€: pointaga tf'\ Q!r~<::t!Ot1 te 

' fa1t oar un group& Watd Leo,. 
natd de '?25 Ch, la Cltt::llfhltft 

dt>ntt-~ a u n t;liametr~ d1:112 m. 
l! ~-.~ste doux oroup.lta d~ 

lZ<I ch pour le polnteoe en 
haJJI€ut d&$ q11atre canoruL 
A ~·am&.t• d-e la toureHe u 

1 t1 Quv('ot u n t&!emetfe ae H m 
· t>t un: pottt de c:oodult.e de 

tir QOt ut ca.pabf~ de dtfioe1 
1~ tir des deu-.: 1our.eHe•. 

Fig 9. 

Richelieu's 38 cm torn i genomskärning. 

relativt ordinär konstruktion. Trots delta log del ft t ta ar 

att konstruera ot:h tillverka den. Maximiskottvidden med de\ 

13 m långa eldröret är 32 km eller ungefär densamma soJ !l 

för v:lra marinpjäser med samma kaliber. LaYctlage t ty~b 

vara en kopia av en tysk konstruktion till 2-1 t:m k an h l 

(jfr PB rapport 16697). 

Av amerikanska konstruktioner kan nämnas dc h e lau to

matiska 20,3 cm pjäsen1a på Des Moines-klassc n ot:h 15 c·JH 

allmålspjäser på \Vorces ter, båda med kilmekanism och c;1-

ligt uppgift tempering i p roj ek tillägeL 
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20,3 cm pJaSClna har enligt All Hands no\'. Hl-!6 ett kon

trollsystem, som visar ammunit ionens läge från durk till 

],anon ot:h dessutom var fel uppkommit i elektriska syste

met. I All Hands meddelas också, att eldhas ti gheten på 1f> 

cm kanonerna blev dubb elt så stor som den ursprungligen 

beräknade. Vad kan denn e utsökte konstruktör heta'! Bety

delsen av hög automatiseri ng framgå r hl a av dc ameri

kanska kryssarnas av Boise-klassen (sjösatta 1936- 38) sto

ra insats vid strid ern a ulanför Guadalcanal 19-12. 

Brillernas 15 cm kanoner ä r 111\'t.:ket lite t automatiser ade 

(åtminstone t o m l3irmingham-kla~scn) men medge dot:k en

ligt uppgift en kontinuerlig eldhastighet av t: :a 8 skott/ min 

och ändå hinncl' laddaren mellan varje skoit svabla aY stöt

botlen m ed en fukt ig ansättare så att inte l.;.rulslaggen skall 

försvåra skruvmekanismens öppnande efter ihållande skott

lossning. Vad som frapperar speciellt i amerikanska ot:h 

britti ska tom är det goda utrymmet. 
För att minska spridningen i längd vid skjutning i lång

skeppsriktningen har brittiska j agar c och större fal' ly g auto

matisk korcktion för avståndet mellan tornen. 

Man har i Frankrike fäst uppmärksamheten på risken att 

uppställa kanonerna alltför nära varandra i ett torn (jfr 

Memorial dc I'artilleric franGaise 1952 tome 26) . Genom 

växelverkan mellan skotlen vid nära samtidig avfyrning kan 

alltför korta skottvi dder ot:h onormal spridning erhållas. 

Fjärrluftvärn. 

Bland tyngre lv-pjäser k an framför allt nämnas den tyska 

8,8 :an och den nya amerikanska » Skysweepern» (7 ,5 cm 

Gun Mount T 6n). 
Under det spanska inbördeskriget hade tyskarna omsorgs

fullt rlolt 8.8:ans möjligheter såsom vapen i markstrider mot 

stridsvagnar ot:h trupp och endast sa!l in d en som lv-pj äs. 

Under and ra värdskriget ansåg sig am erikan ama enligt 

gen eral Marshall's rapport av den 1.9,.19-l5, vapentekniskt 

jämbördiga med tyskarna på två undanlag när. Del ena var 

8,8 :an, som var väsentligt överlägsen sin närmaste ame

rikanska motsvarighet, 90 mm lvkan. Det andra undantagel 

var det tyska rök- och flamfria krutet , till vilket amerika

narn a sal~nade motsvarigh et under näst an hel a kriget. 8,8:an 

har t o m hedrats med följ ande ord av d en amerikanske 

teck naren Bill Manidin i h ans bok »Up Front»: 

»It can do everytbing but throw shells round lhc con1c rs 

and some 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 tex t : »I will lel ,. 0 l
1 

k~ww if I find the on e who invented the 88.» och p å ll:ck

mngen ser m an B ill l\Iauldins h å »hHiltar» Joe och \Y il! ie 
stå ulanför få ngutfrågarens tält. 

Data för 8,8 cm Flak 36: 

Yo = 8-!0 m / s 
Eldrörslängd: = 53,3 kaliber 
L = c:a 2A kg (neglkrut) 
Gördelma ter i al: koppar. 

Då d enn a pjäs ej ansågs användbar mot m ål på (i, er 

6000 Jn höjd, höjdes prestandan på nästa mode ll. 

Data för 8,8 cm Flak 41 : 

Vo = 1020 m / s 
Eldrörslängd: 70 kaliber 
P matX = 3.000 kg/ cm2 

p = 9,4 kg 
L = c:a 5,1 kg (nilroguanidinkrut) 
Gördelmalerial: sintrat järn. 

D e pansrade bandlavettagen Ferdinand och Jagdpan lher 

hade en 8,8 cm pansarvärnskanon PAK/ 43 med en cld rl'H·s

längd av 71 kaliber med V0 = 1100 m / s, som genomslog inte 

mindre än 167 mm pansar på 1000 m avstånd. Enligt över-; t <> 

Geist, som var chef för ammunitionsutvecklingen inom 

Speers ministerium, hade tyskarna vid krigsslutet lyck a ts 

konstruera pansargranater utan hårdmetallkärnor (som. tysk

arna led brist på), som vid vinkelrätt anslag genomslog ett 

pansar, som var tre gånger så tjockt som projektilens kul i

ber. Den största svårigheten är att få projektilen att h:i tla 

vid anslaget, men de tta lyckades dels genom väl avv i.igd 

värmebehandling, dels genom att minska sprängkannnan' ll, 

vilket visserligen gav mindre sprängladdning men dock 

tillräcklig för att erhå lla god verkan mot stridsvagnar. ~o r

mala fullkalibriga pansargranater tål dock endast en un

slagshaslighet av 800- 1030 m / s, medan projektiler med 

h å rdm.etallkärna kan klara c:a 1250 m / s. 

I slutet av andra världskriget sölde tyskarna ytterl igare 

förbättra 8,8 :an genom att använda underkaliberskott med 

anslagsrör i stället för normala granater med tidrör. 
8,8 cm Flak 37 erhöll 7 cm nk-projektiler med V0 = 1100 

m / s och 8,8 cm Flak 41 med V0 = 1300 m / s. 
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Fig 10. 

8,8 cm Flak 41. 

Enligt Flngwehr und T edmik febr. 1950 var de p raktiskt 

Inöjliga räckvidderna med 8,8 cm för de olika ver sione rna: 

1. 8,8 cm Flak 37 och tidrör . . . . . . . . . . . . . . . . 8000 m . 

2. 8,8 cm Flak 41 och tidrö r . . . . . . . . . . . . . . . . 9000 m. 

3. 8,8 cm Flak 37 och anslags rör . . . . . . . . . . 11000 m. 

4. 8,8 cm Flak 41 och anslagsrör . . . . . . . . . . 12300 m. 

5. 8,8/ 7,0 cm Flak 37 och anslagsrör . . . . . . . . 12000 m . 

6. 8,8/ 7,0 cm Flak 41 och anslagsrör . . . . . . . . 13500 m . 

Sannolikhe tsbe6ikningar visad e, alt erforderligt antal skolt 

fö r nedskjutning av det ame rikanska fyrmotoriga bombpla

net Flying Fortress skulle minska frå n c :a 16000 skott med 
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F ig 11. 

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 unde rkalibergranat och anslagsrör. 

\'id de t tysk a fjärrluftvärnets eldgivning var eldledarko r
rektioner under skjutningen förbjudna. Istället insamlades 
centralt noggranna uppgifter över krevadernas Jägen, ()C h 

detta materiel b earbeta des vetenskapligt. 
Beträffande d e n amerikanska »Skysweepern» har enda st 

dagspressen fått lämn a sina m å lande skildringa r, varu r 
några brottstyck en skall citeras: 

P.i ~1sens r ad aranUiggning anses kunna uppt~i.cka anfalbn
de fl~'gplan på över 20 km:s avsb1ncl , automatiskt följ a n~t~

let oc h automatiskt avfyra pjäsen p å lämpligt avstånd. P.la 
sen , som h ar en betjäning 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 öjder. Den laddas autom atiskt frå n tvn 11-
skottsmaa:asi n medelst en elektriskt driven ansättare. U d
hastighet~n ä r -t-5 sko lt / min . Granaten, som väger 5,(1 J.: g, 
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ha r zonrör. Skys,yecpcrn finns d els i arnH~- , dels i marin
version. 

I 1\'ew York Times av d en 25.2.53 sägs, all Sky<;wccpern 
beroende p å den inveddade konstruktionen för ett par Etr 
sedan hade massor av barnsjukdomar (hugs), m en efter 
nio års experiment anses d essa vara avklarade, och pjäsen 
skickas sedan några m~madcr ul till utbildningsenheterna , 

111 en d en har önnu inte kommit till Laklisl'- användning t ex 
i Korea. Pjäsen kostar inte mindre 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 underhåll, genomgår en 
37 veckor::> kurs (d en längsta kursen i armen) vid Aberdeen 
Proving Ground . 

Enligt New York Times framhöll en officer, som hade e r
farenhet av pjäsen, alt d en var »a beautiful thing:~, och all 
man vid provskjutningar hade funnit, att d en först avfy
arde 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 målflygplanet än girade, pjä
sen förekom ( !) varje manöver och följde perfekt. Journa
lister, som fick tilta genom. eldröre ts lopp, kunde hela tide n 
se flygplan et ( !) trots förarens ansträngningar att undkom
m 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 instrumentering, som 
beräknar målets troliga motmanövrar men i framtiden är 
detta inte alls otänkbart. Geno•m beräkningar, som är ba
serade på tidigare erfarenhe ter och prov under varierande 
flygförhållanden kan i eldledningsinstrumentet 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 amerikanarna för
bättrar sin 120 mm lvkan den s k stratosfärkanonen. Den 
anses ha en taktiskt möjlig målhöjd av 14.500 m , vilket in
nebär, att dagens bombplan kan bekämpas. Eldhastigheten 
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 mode m l m ed elt ungl flygp lan ( -10- 80 lon) 

till st_?rtning. l\linst.a kal!bcr !'ö r att a!lVä nd_a zon rör an~es 

va ra ;)Q mm, men V Hl sma kal J bra r erhalles l t ten sk ro t t ä l he t 

va rför ansJagsrör torde va ra a tt föredra. ' 

Luftvärnet skall ej undersk a t tas. Under andra värl dskri. 

ge t svarade luftvärn et för c :a 35 ~;,, av n edskjutna flygphn. 

I Korea har luftvä rn e t svarat för 74 j'!, a v n edskjutna a ne

r ikanska pl an , m en detta höga procentta l beror bl a pa a lt 

jaktflygplan i mycket liten utsträckning ingriper mo t ]lian 

som insätts i markföre tag. 
E nligt Ordnancc 1952 sept- okt lyckad es e tt tekniskt \iii

u trustat batteri, som var bemannat med vä l utbildad e m a

rinsoldater att på en dag i slutet av andra världskriget si j u

la ned U japanska bombplan p å över 6000 m höjd m ed en 

anmmni tionsförbrukning av endast 44 skott. D e tta är docK_ 

e tt exceptionellt golt r esultat, som erhölls under ideal iska 

fö rhå llanden. 
Om man antager, alt ett bombplan flyge r p å 10.00(• m 

höjd, å tgår det c:a 30 sekunder för en ordinär luftvärns

projektil att n å d enna höjd. Om bombplanet har en h astig

het av 800 km/ tim tillryggalägger det under skjuttid en en 

sträcka av inte mindre än 6,7 km! En tung granat h ar en 

verkningsradie av mind re ä n 10 m, varför planet inte L1r 

avvika mer än 5 vinkelminuter frå n sin kurs för a tt hl i 

lråffat, och på 10 km avst å nd kan m å lkursen knapp8sl llc

r~iknas så noga. 
E n manöver av m åle t under skjuttiden kommer alt min ska 

träffsannolikheten högst avsevärt. Om man antager, att m~1 -

let gör en gir till kontrakurs m ed en acceleration av : ~ g 

(max för nuvarande bombplan på 12.000 m böjd) erhålles 

m · d en enkla formeln S = 1!:2 · a · t 2 , att avvikningen f ri1 n 

den raka kurs en är 15 m på en selumd , 60 m p å två seknn

der, 135 n1 p å tre sekunder etc. 
Den ti d , som en pilot b ehöver för att övergå frå n en m a

növer till en annan, anses vara c :a 10 sekun <lcr. Alltså l>i ir 

man sträva eft er alt h å lla skjuttiden inom d enn a gräns, , jJ

ket vid högre höjder kräver m yck e t hög projektilhas ti ghc l, 

vilket kan erh å llas t ex m ed pilskott ell er också m ås te man 
införa styrbara robotar. 

Närluftvärn och f lygplanpjäser. 

Av l åtta 1< m10ner kan nämnas Bofor s 57 mm akan M ;)0 

med 120 sko lt/ min, 40 mm ::1kan M/18 med över :Z60 

4-!1 

skott/min och 20 nuu akan ::\I/ 49 för flygplan m ed 800- 850 

skott/ min. Det är tro ligen ingen behaglig uppgift för en 

fl ygare att anfalla ett fartyg skyddat med t ex L!O mm akan 

M/48 och intränga p å så kort avstånd , att medelsvåra ra

keter k an skj utas med god träffsäkerhet. 

Vid e tt ~1ttackanfall ök as ock så a ntalet passerande projek

til er_ p er tJds_en~1ct genom att målet n ärmar sig pjäsen. P r o

jek tilern as t!dsm ter-y~ ll er är konstan ta , och Dopplers prin

cip kananvandas (Jfr AT 1952:1). 
Antal et passerande projektiler blir: 

N E li · T (1 + Fa) - v 

då r 

Eh = eld h astigh e ten 
T Lid en fö r m å le ts passage av beskjutna stråekan 

F o m å l_ets ~Jas tighet i ]?an tangentens riktning 

V pr?.J CktJlern as h astighet, då d c passerar den be
sk]utna sträckan. 

D en tid , som står iill förfogande vid ett anfall, torde 

endast vara -!--10 sekunder, v arför skurarn a bli relativ t 

l~_?rt ~, ~ilke t även är nödvändigt med hänsyn till eldrörs

forsh tnmg, temper aturförhöjning i eld1·öret (c:a 115° efter 

50 skott med 40 nun akan lVI/ 48) samt kanske även rikta

r~n s_ avtrubbning p å grund av ljudeffekter, rök m m vid eld
gtvm ngen . 

Under slutet av andra världskriget användes av de allie

r~d.e fr amförallt Bofors 40 mm akan M/ 36, som före kriget 

eJ m tr esserade am erikanare och britter, men som enbart 

Chrysler Corporation sedan tillverkade i 60.000 ex. Som ett 

exempe l p å det lätta luftvärnets effektivitet och då särskilt 

Bofors '-10 mm ak~n M/ 36 med gyrosikte kan nämnas, att 

av 180 a nfallande Japanska flygplan skö t slagsk eppet South 

Dak ota den 24.10.1942 vid Santa Cruz n ed 115 plan vid 

skydd av Task force Enterprise. 

Två dagar senare anfölls South D ako ta av 33 japanska 

Plan . 32 plan sköts ned, och det enda å ters tående m issade 
ltlå le t. , 

. Vid kamikaze-anfa ll en utanför Okina,va lyckades två ame~ 
l'Ikanska jagare bestyckade med Bofors dubbel-JO:a i en 

~ti d skj nla ned 19 resp 15 plan. 
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För at:. få en uppfattning on1 anununitionsförbruk ninge
1 

under en längre tidsperiod kan följande exempel anfiit·a 8 ~ 

l 

Ammunitionsförbrukningen vid 1 :a amerikanska a!'lllen 
tmder licl en 6.().19-l!- 1.1.19-!5 var: 

-, 

A11tal för störtia Anta l skott per Procent av totala l 

Vapen 
eller troligen f0rstört eller antalet förs turet a l 

förstörda fi e nt- tro] igen förstört eller troli gen 
1 

ligrt plan fi .. ntligt pli,n förstörda pl an 
l 
l 

90 mm lvkan 2G3 235 G,74 
l 

<10 mm akan 

l M/Bofors 379 239 9,7G 

37 mm akan 133 :286 3,42 

12.7 mm ksp 129 21 997 3,32 l 

Under denna tid engagerades 3.888 fientliga plan i 1.701 
raider. 

Under de sista fvra veckorna av Yl-attackerna m ot Lo n
don förstörde zon~·örsförsedda projektiler r esp 24, 4G. G7 
och 79 % av anfallande Vl. 

A v de 5.000 st Vl, som sköts mot Antwerpen, lyckades en
dast 211 genomtränga det område, som försvarades m ed ~)() 

mm lvkan. Under de sista sex dagarna sköt 90 mm lvka n 
(som kallades Baby Long Tom. eller Triple Threat Gun 

lvkan + antistridsvagnskan + fältkan) ned 89 st uv m 
anfallande Yl. 

Sedan andra världskriget har luftvärnets effektivitet y t

terligare höjts genom förbättrade radaranläggningar, ökad 
användning av servoinstallationer, högre eldhastighet och 
förbättrad ammunition, men flygplanen har också fått aY
svärt högre fart genom reaktionsdrift samt större »srtryk
tå lighet» genom bättre skalkonstruktion, tjockare plåt i ving
arna (världens snabbaste bombplan det amerikanska Boei ng 

B-47 »Stratojet» med 1000 km / t har 16 mm duralplåt) , iikad 
användning av pansar, självtätande bensintankar, svåran
tändligare bränse samt genom övergå ng till reaktionsmolo ~·, 

vilka är lä ttare att skydda än äldre kolvmotorer. Å an dra st
dan har moderna reaplan byggda för höga höjder känsl iga 
punkter såsom större bränsleförråd, tryckkabin sam t de n 
allt mer växande elektriska utrustningen. 

D e::;sutom medför de höga flygha-s tigheterna att ytliga 

Fig 12. 

40 mm !vakan Vickers-Armstrong k a llad »Pom-pom» i kvadruppe l

och oklantlaYettage. 

skador kan förvärras högst avsevärt och alt skadade plan 
bli svårare a tt manövrera. 

I början av kriget använde brittiska flottan Vickers
Armstrong LlO mm. akan, som dock ej var särskilt tillför
litlig. Även svenska flottan hade några Vickerspjäser på 30-
talet. Pjäsen k a llades Pom-pom enligt uppgift beroende på, 

att den bara sade »pom» och »pom» och så var det slut. 

Slagskeppen Prince of \Vales och Repulse hade denna pFi.s 
som huvudsaklig lv-bestyckning. 

Vid krigsslutet hade tvskarna en nv 5,5 cm akan (MK 112) 
i först a hand för flygi)lansbeslyclul.ing fullt utexperimen
terad i vilken skulle skjutas en extrem. mingranat med an
slagsrör och mycket hög sp rängladdningsprocent 

31 
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Fig 13. 

Tysk :37 mm Flak 43 . 

Data: 

Y0 : 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 yg-
plan av olika storleksordning. .. 

Tyskarnas lätta standardpjäs var 37 mm Flak -13 m e<l fol-
jancle dala: 

\',1 : 925 m /s Eldrörslängd: 65 kaliber. 
P : 0,5()51 kg Eldhastighet: c:a 150- 250 skott/min. 
I slutskedet hade tyskarna också konstruerat en 5 cnl re~ 

kylfri »granatkastare», som skulle avfyra en 7 kg grana t n1eO 

en utgångshas tighet av 400 m / s. 

F ig 14. 

Gerlikans :30 oeh 20 mm revolverkanoner. 

Dessutom experimenterade m a n med små spr~iugladdningar, 
som hän~aade i fallskärmar med 250 m lån~a lin or 
sk ulle kast ~'S framför och ovanför dc stora allierade bomb
förbanden. 

För den tvska extremt fö renklade reaktionsdrivna beman
nade j ak tplans roboten »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 mingrana
ter samtidigt antingen automatiskt medelst en fotoelektrisk 
utlösningsanordning eller av piloten, då jaktplanet flög un
der 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 V0 = 550 m/s, avsedel för flygplansbe
väpning. Oerlikon i Schweiz har med denna pjäs som före
bild konstruerat en 20 nnu revolverkanon (206 RK) med en 
eldh astighet av 1.500-1.700 skott/ min med V0 = 1050 m/s 
och en 30 mm revolverkanon (302 K) med 1100- 1200 
skott/ min oc.:h V0 = 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-skotts
revolver. Då patronens införande, antändning och utstötning 
sker i fl era samtidiga faser, erhålles en betydligt högre 
eldhastighet än vid traditionella konstruktioner. Den schwei
ziska ~)0 mm granaten har sex g[mger större sprängladdning 
än 20 mm granaten. 

Vid en stegring av kalibern ökar projektilviklen od1 där
tncd spri:ingladdningen med k alibern i kub, medan eldhastig
heten är ungefär omvänt propor tionell mol kal ibern. Alltså 
Växer den per tidsenhet avfyrade projektilvikten med kvad-
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F ig 15. 
2 cm FlakYierling 38. 

H7 

Fig 16. 

Amerikansk 12,7 mm kvadruppelpjäs. 

raten på kalibern, men samtidigt växer vapnets vikt med 
kvadraten 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 
smärre kalibrar och kan därför beskjuta ett mål under läng
re 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 
världskriget visade att en ökning i utgångshastighet med 40 
% medförde en ökning i vapenvikt av 80 'lo och varje på
las tat kilo medför en tiofaldig ökning av flygvikten. 

Utomlands uppställes ofta finkalibrigt närluftvärn i kvad
ruppellavettage 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 be
handlat 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 
skott/ 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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i ,ot:h för sig .my~ket tillförlitliga 12,7 mm ksp (cldhast 1~ het 

1200 skott/mm) 1 medelt al sammanlagt c:a HOO skolt (a111 _ 

munitionsförrådel är 300 skolt/ ksp) för att nedb n1p.1 

l\UG-15 (nwximala stridsaYståndet för 12,7 mm M 3 a nse~ 
Yara 700 m ) och a lt av ·10 skjulna rakeler träffar endast en 

»sta!ionary ground targels». Tidskriften kallar detta fö:· 

»ärtskjulning och stenkastning» fr ån flygplan. I Intc1 <lYia 

HJ51: 10 förklaras delta mindre goda resultat med alt a me

ri kanska flygpl anskonstruk törer först byggt flygplan en och 

sedan installerat vapnen i ställe t för atl bygga flygpl <lll en 

l;Ting n1pnen. 
Trots detta lär amerikanarna vid luftstrid m.ellan Sahre 

och MIG-15 ha en överlägsenhet i nedskjutna plan i fö rh a l

landet c:a 10- 1. Från november 1950 till och med jan nari 

1953 har amerikanarna (enligt egna uppgifter i luf ts trid 

skjutit ned .J-±8 MIG-E) och endast fö rlorat 4~) F-~fi Sabre. 

Detta beror troligen på d c amerikanska flygarnas bi.ll lrc 

Hlbildning. Innan en amerikansk flygare får deltaga i ln ft

slt·id i Korea skall han ha minst 1500 flygtimmar bakom si.~ !! 

Utb ildningen lär kosta 50.000 dollar. -

1.500 flygtimmar innebär en m ycket lång utbildningst id. 

Troligen tar d e t 5- 10 år att utbilda en flygare p å d elt a sä ll, 

då man med nutidens höga farter och stora accelera ti oner 

inte kan ha alltför långa övningspass. 

MIG-15 är heslyckad med l st 37 mm akan (med en eld

hastighe t av 400 skoH/ min och med en projektilvik t av 

800 g) samt 2 st 23 mm akan (med en eldhastighet av 70Ll 

- 800 skott/min). Proj ektilen till den amerikanska 12,7 mm 

ksp väger endast 40 g. Anhängare av grov kaliber säger : 

»Man skjuter inte elefanter med hagel», medan anhän gare 

av liten kaliber svarar: »Man skjuter inte änd el' med elefant

bössor». Troligen är amerikanska experter fullt medvetna 

om att 12,7 mm ksp är i minsta laget och då särski ll mo t 

bombplan, men för närvarande är F -86 och MIG-15 å tm in"itO

ne under 10.000 m flyghöjd ungefär likvärdiga i fråga om 
hastighet, stigförmåga och topphöjd, men om F-86 utr ll stas 

med tyngre vapen sjunker dess prestanda och därmed chan

serna i en luftstrid. 
Sabrc väaer för närvarande 8 ton och MIG-15 endast 

'"' G ton. Skillnaden i vikt beror bl a på alt lVIIG-15 saknar en 

stor del av den utrustning, som_ den amerikanska flygled

ningen anser vara nödvändig för förarens sä kerhet och be

kvämlighet. 

440 
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Den am crilw n:-k a 12,7 nun ksp (Brow n ing lVIach iw: (~ u n 

0,50) an togs 1U23, standard iserades HJ33_ och r fö t:b ~lt trade~ 

1\HO ti ll en eldh asti<1he t av 800 skottjm m. I fums1enk an1• 

panj en skö t 35 st am~rik anska P --lO-plan ~: e51 72 tysk a lr nn')_ 

porlpl an, varvid 25.000 st 12,7 mm sko tt skols ulan ett tnd,1 

funktionsfel ! 
F ölj ande fordring a r k an upps täll as p å en flygplansk anon : 

a ) liten silhu ett, låg vikt och rin_ga ~· ekylkrn fl , .. 

h) p erfek t automati sk funl~tion ;' '~~ v1~la temp era turgranser 
och vid höga accele rationspakannmgar , 

c) hög eldhastighet och stor utg~ngs_haslighet (för alt f<) 
rak proj ektilbana och kort slqutlHl). ~ .. 

Det nya amerikanska »antibomh»-plan e t F-0-l C Starfn·c 

har i stähet för kulsprutor 2 t st raketer, som ligga inbvgg_d a 

r unt nosen. Planet är dessutom utrusta l m ed en clek ti 1sk 

»hjärna» som kan styra plane t mot målet och i rätt ögon

blick avfyra rake terna. 
Bland kulsprutor kan nämnas den tyska 7,92 mm MG~ l~ 

även kalla d »Dödslien». Den förenade goda prestanda (\100 

- 1500 skott/ min) med enkelhet, tillförlitlighet och lå gt pris. 

För att erhålla stor dämpande förmåga vid de sn abba 

dynamiska belastning~r. som_ en au~?.matpjäs ';lls~-~tes. fö \, 
hade Dödslien en 3-tradig tvmnad fJader s k lmfJaclel . P a 

grund av glidning mel~~n torådar:~1a ?kas. fjä~~erns håll~as t,h_~ t. 

Den stora dämpande formagan ar sarslull :;ardefull v1d sto t

förlopp och stötvägor, där den branta vagfronte~. och . re,

flexerna ger upphov till oberäkneliga (eller sv~r~erakn ehga ; 

extra spänningar. Enligt Products Eng 19-!6 ]~111 obser:~ra

des 3-trådiga tvinnade fjädrar första gången 1 tyska pJascr 

und er spanska inbördeskriget. 

Vid krigsslutet pågick i Tyskland konstruktion av -~i nk a

lihriaa salvraketkanoner, som skulle användas som narlnft 

värn~ En pjäs, som kallades Orkan skulle skjuta 30 r ak eter 

i varj e salva. 

Hastighetsmätning i loppet. 

Trots att den innerballistiska konstruktionen förbätt rat~ i 

hög grad avviker utgångshastigheten ~-ör ett skott i _rel at1vt 

stor utsträckning 5- 10 m / s frå n elen_ ratt~ medelhash~h et_enrl 

Spridningen ökar med ökad laddmngstathet och Jmn sJ, a 

k a liher. .. . .r ·J s-
I Tyskland mättes under andra varldsknget »utgangs Ja. 

tighe ten» i loppe t m ed hjälp av en katodograf. Det var f] ot· 
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F ig 18. 

Insta ll a tion lopp et för a t t mäta p rojek t il ens hastighet. 

tan, som hade b egärt apparatur, så att man skulle kunna 

be?t_ämma utgå ngshastigheten och därigenmn vara i s tånd alt 

skilJ ~ mellan ~ ena sidan krutets och loppets dagstillstånd 

och a andr~ sidan de meteorologiska inflytelserna. Rhein
metall-Borsig A. G. konstruerade den beaärda instrumente

ringen för marinens 15, 20,3 28 och 38 en~ kanoner samt se
dermera även för luftvärnets 8,8 och 12,8 cm kanoner. 

Mäotbasen var 500 eller 600 mm, och den främre mätpunk

ten lag 100 mm från mynningen. I eldröret borrades två ko

n_i_~ka h~l vid mätpunkterna (se fig 18) och i h å len anbragtes 

fJa~ erp~lVerkade kolvar, som omgavs av två lindningar. När 

proJ ektilen passerade en mätpunkt, träffade gördelns främ

re __ k ant den koniska kolven, varvid denna sattes i elastiska 

svangningar vilka registrerades i en specialkonstruerad oscil

logr~f l~allad l~_atodograf. M~tn~ggrannheten angavs vara 
0,2 %. l\Ian erholl helt natud1gt mte utgångshastigh e ten di

rekt, utan den mälta hastigheten måste Jilultiplicer~s med en 
korrek tionsfak to r. 

(F orts. Augus tihäftet.) 
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Viceamiral Kurila och slage{· vid Leyte 

Av Kommendöt•kapten M . STA RCK , 

S lagc t Yid Lcyle ~~e icke blott viiridshistorie ns största s,iii

drabbning ulan även ifråga om såväl pl anläggning som l"i r

lopp en mycke t s~i regen opera tion. Bedömanden och atL,:i r

der p å am erik a nsk sida äro numera i stort selt klarl a!.(da 

genom amiral Halsey's bok »Aidmiral Halsey's Stm·y» ul'h 

Vann \Voodwards även till svenska översatta »Th e B a l l le 

for Lev te Gul f». Beträffande j a panernas i å tskilliga hä n se n

den b esynnerliga framfar t är läget däremot icke lika kl ar t. 

Viceamiral Ozawa har lä mnat en relativt fullständig sk il d

ring av slaget vid Cap Engano, de t bittra men sanno l1k t 

icke h elt oväntade slutet på hans uppdrag att locka hmt 

Halsey från Leyte; en upp gift som han märkligt 1~og lycka

des lösa . Slaget i Surigaosundet vilar i vad avser Japanerna 

i ett dunkel, som aldrig kommer att slöngras; deras där in

satta stvrka förstörd es praktiskt taget fullständigt och f(tlj

des i dj~1pet av sin chef jämte hela hans s tab. Som eftermiile 

kan tj äna motstå ndarens uttalande »att japanerna gin go på 

m ed en tapperhet, soJn stod i omvånd proportion till stra

tegisk klokhet». Slaget vid Samar, p å japansk sida lett av 

viceamiral Takeo Kurita, har behandlats i å tskilliga sam

manbang dock utan a lt märkbart ökad insikt vunnits r öran

de den brännande punkten: K uritas beslut att avbryta opera

tionen i det ögonblick, då vägen till Ley te och framga ng 

lå g öppen. . l • 

Kurilas stabsch ef, konleramiral Koyanagi , har nyh geu l l 

denn a frå ga gjort ett inlägg, som klarlägger några pu nkter 

och är värt e tt närmare studium jämte en eller ann :m 

kommentar. 

»l juni 19--14», framh å ller Koyanagi, »led j apanska fl ot tan 

ett förödand e nederlag i d et ödesdigra slaget i Filipp i ns~~.n 
sjön. Yi 1nåste avstå frå n det eftersträvade, avgörande sJ O

. slaget och dra oss tillbaka till Okinawa för a tt olja, ii1 11~11 

vi å tervände till Kure» . Därifrån kallades staben till T okiO 

' ) U. s. Naval Institute Proceedings, februari 1953. 
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för a t t. av lägg::; rapporl om slag e t och konferera om framtida 

0 pera lwner. l'"onferenscn torde I1a präglats aY sornmodiaa 

betral~telser; det visade sig nämligen , a tt Högkvfl r lcrc t sft

kert rak~1al m ed en st(~r seger, som skulle vända kriget till 

Japan~. f_orde.l, och a~t mga plane t· uppgjorts för n ästa steg. 

Som fol.Jd harav bcfuiu~o sig såväl Högkvarteret som de'n 

s]Ogl_le nne flo ll ? ns stab J d en föga avundsvä rda situationen 

att Icke h a nagot begrepp om vad som närmast borde 

för e tagas. 
Efter inledande överläggningar b eslo ls , att Kurilas »An

fallsstyrka. 1», innefattande fler! a l el slagskepp och tunga 

krys.sare, sJ,;.u!le haseras p å L~ngga i närhe ten av Singapo~e. 

motlovet V~l' he!t enk elt, att flottan m~1ste förläggas till det 

omra~ e, dar ol.Ja ~wnde ~rh åll as. Ozawas hangarfarlygsstyr

!w;. I~ag?t . :~cge~:.tll g·t·· benam~11.l lmvud.styrkan, h a de i slaget 

1 F1hppmsk a S.JOn forl01·at over .JOO flygpla n; s tyrkan h ade 

?areft er knappast något offensivt värde och kvarlämnad es 

1. J apan. En hten s tridsgrupp, b enämnd 5. flottan, förlad es 

till P esca d02·erna. 
. Amerik an arn as nästa offensiv b edömdes vara att vänta 

1 .oktobe~· oc11 komm a att r ikta sig m ot Filippinerna. Detta 

V.1sade ~!g s~1 s~:1åningom ri~ztigt nog, vilket do.ck m es t be

I?dd.~ pa tm , eLlersom amenkanarna ursprungbgen bestämt 

Sl~ for att anfalla Leyte den 20 december och först i mitten 

pa se p l e1~~ber, infö;· ~ ymplom p å förestående j apansk kol

laps, b eslolo att sla hll redan i oktober. 

Ti!.~ denna tidp~mkt kunde 9za,va icke · utrustas med nya 

flygtm:band, varfor det amenkanska anfallet m ås te mötas 

av Anfalls~tyrka 1 samt landbaserat flyg ur arme och marin . 

Efter~om f~yge ts stridsvärde vid denna tidpunk.t var låg t och 

~et VI sat s1g svårt a tt e tablera samverk a n mellan flott a och 

f~~g, stod d e t även klart att motanfallet i huvudsak måste 

~11 e1\ t~pp~ift fö~~- Kuritas sty~·ka ... Koyanagi dr~g slutsatse1i 

att v:~n.t nasta SJoslag sannolikt aven skulle bh vårt sista» 

och dan hade han i s tort sett rätt. 

.. Så ~.måningom öve~·s.än~e Högkvarteret sin operalionsplan 

f?r , forsvaret av Fll1ppmerna, planen hade förs e tts med 

.acJ....namne t »SHO», vilket b etyder seger. Planen innebar 
1. korth e t, att flygspaningen skulle inriktas på alt lokalisera 

hend~n så __långt frå n Filippinerna som möjligt (700' sattes 

som onskvarl) och att däreft er snarast söka fas tställa tid 

Och pl~ts för la.ndstigningen. Anfallsstyrka 1 skulle skjutas 

fe~m t1.ll Br~me1 p å Borneo i så god tid , att d en kunde an

gnp a mvaswnsflottan före lands tigningen ; lyckad es icke 
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delta sku lle urlasiningsotnrådet nngri p as inom _t":å :lyBn ef_ 

ter lniHisligningcn i nvsikt att reducera kraFten I una_sJ <~nl' n. 

Första och andra marina luftflottorm~ (tillsammans ~ Irka 

27:-l flygplan) skulle m; g r i p a d~ amenkanska _h an~a r1 a ':ly

gen och d~ircftcr -- tva dygn forc f_~otla~1S anl.__o~11St .. - cl l1-

fa!Ja transportfartygen för alt underlatta flotl_uns mgtip and e. 

• · ·•· el II·\- ,- 3··cl·te l1'vligt oaillnndc i Knntas stab: trnns -
ucssn Ull' < · ve '- · , "' . • 

portf'~u·tygcn vom icke villebråd värchga ~-n_fal:s:tyr_k a, _1, 

l tol., 111·011 var att anfalla ameukanska fl otLln 
vars »en< a s <• c < · .. .. 1 

ch. förstörn densamma». Efter »fr ågo r, svar, overvaga•H en 

~~ch diskussioner» mcdga~ I-I?gk':'arterel, ~lt Anfallss:~rk_~~ ~, 
.. ·r·gl ete t· ' 'l)l)a(le s1a f1ck 1 samverkan med fh ,stt Id s-

mn nlOJ 1, 1 . - c ' n' . .. . ' . r · .. 
krafter anfalla först de amenkanska hangalfal t) gen m a tt 

dä~·cftcr »återv~inda och förinta transportflottorna». 

Japanska flottans styrka i slaget vid L_eyte. 

(S) = far tyget sänkt 1 slaget. 

I-I(T\'UDSTYRKA~: Viceamiral Ozawa. 
. l (S) , 

Hangwfartyu: Zuikaku (S), Chitose (S), Cluyo< a 
Zuiho (S). 

Slayskepp: Ise, I-Iyuga. 
Lätta kryssare: Oyodo (flaggskepp), Tama (S), Isuzu. 

Jagare: lO fartyg. 

ANFALLSSTYRKA l: Viceamiral Kurita. 

slagskepp: Yamato, Musashi (S), Nagato, Kongo, !fm~n1~1 .' 

Tunga knjswre : Atago (flaggskepp, S), Maya /S), a ~ao, 

· ' Clwkai (S), Myoko, I-Iaguro, humano, Su

zuva (S), Ton e, Chi imm a (S). 
Noshiro (S), Yahagi. Lätta kryssare: 

Jagare: 15 fartyg. 

STYRKA C: Viceamiral Nishimura. 

Slagskepp: Yamashiro (flaggskepp, S), Fuso (S). 

Tung kryssare: Mo gam i (S). 
Jagare: -1 fartyg. 

5. FLOTTAN: Yicemiral Shima. 

Tunga kryssare: Nachi, A1shigara. 
Lätt kryssare: Abukuma (S). 
.Jagare: 4 fartyg. 

Sa .. I1ktes sammanla~rt lätta kryssaren Kinu sanlt 
Anm. Av jagarförbanden ~ 

9 jagare. 

4:)5 

staben ÖYergick därefter Lill utarbetande av erforderliga 

order. Den ~lutgiltiga operalionsordem, som ifråga om lid

pu~rlcl ?ch ex?kt plats själYfallct_ icke !;:l!_IH_lc fixeras förrän 

i srsta ogonbhckct, kan sammanfattas 1 folpnd c punkter: 

a) Oz~was huvudstyrka ::;kulle från Japan stöta fram öster 

om Filippinerna för att tjänstgöra som lockhete och dra~~a 
bart huvuddelen av dc amerikanska krafterna fdm LcYtc; 

b) samtidigt med Ozawas framslöt simile huvuddcle1i av 

Kurilas Anf:lllsstYrka 1 Yia San Bernardina-sundet norr-

ifrån anfalla broinrvudet vid LcYte; 

en mindre del a\' l\uritas flotta , lJ cnämnd Styrka C, skulle 

förstärkt med ;). flottan genom Suriwwsundct sydifrån an
falla brohuvudet ; 

c) för samve rka n m ed sjöstridskrafterna avsågos: 

l. och 2. marina luftflottoma för,Lärlda med 150 flygplan 

från Ozawas styrka (besättningarna på dessa flygplan Yo

ro icke tillräckligt utbildade för alt kunna operera från han

garfartyg) tillsammans -i25 flygplan saml 
omkring 200 armeflygplan. 

Under tiden forcerades utbildningen av Anfallsstvrka 1 ; 

utgtmgspunklen va1·, alt styrkan måste reda sig själv utan 
skydd av jaktflyg. 

Slörsta uppmärksamhet ägnades därföt· lufi.värnsutbild

ningen . I förbigående må nämnas, aU fartygen före avgången 

från Kure bokstavlingen fullproppats med automatvapen, i 

regel Yoro dock dessa av 25 mm kal iber vilken redan vid den

na tid torde ha varit otillräcklig. Undanmanöver övades fli

tig t hådc i förband och av enskilda fartyg; i samband härmed 

utprövades nya »ring-grupperingar» avsedda att underlätta 

och effektivisera luftförsvaret. Utbi ldningen för mörkerstrid 

fo rcerades med tyngdpunkten lagd på dels skjutning med 

huvudartilleriet med hjälp av lysprojektiler och radar, dels 

anfall med torped. I samband med luftvärnets förstärkning 

hade fartygen även erhållit radar, som ansågs pålitlig och 

noggrann vid lokalisering av mål samt av värde för att öka 

det svåra artilleriets precision. »V å ra radarsta tioner vor o 

de bästa tillgängliga» hävdar Koyanagi; betygets formule

ring gör dock detsamma betänkligt och marschen rakt in 

i den amerikanska dödsfällan i Surigaosundet jämte de egen

domliga händelser i slaget vid Samar, som senare komm.a 

att hel1andlas, tyda på att »det bästa tillgängliga» varit långt 

ifrån tillfredsställande. S!utligen utarbetades planer för in

brytning i det fientliga urlastningsområdet; en minst sagt 
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känslig uppgift, ftersom inbry_t111~ngefno he:·ä~~n1 ~(1l 1es ko •n n1,1 

att ske under mörker och samtJC 1gl ran tva 1a . 

Den 17 / lO fick Km·i la order a l t förhereda genomfii r:· !l(] C'[ 

av SHO-planen och anträdde_ den 18/~.o kl 0~ -Vi . .c;~n J lan

lagda förflyttningen till_B;·une1huk!en dar hm~ mtra.Lf ad~· len 

20/ 10 och omedelbart 1gangsatte komple ltenng av b ra .,,l c

förråden. Tidigt på morgonen den 21 / 10 moltogs Högl. ar

terets order, alt Anfallsstyrka l den 25/ 10 i gryningen sl tt lle 

verkstäl la inbrytningen på ankarplatsen ost om Ley lc . \t

lydande denna order avgick Kurila från Brunei den 2'> 10 

1~1 0805. 
Tidsuppgifterna visa, hur. svår S!-10-pancn v_~r alt_ ge P· ~.m 

föra. Förflvttninaen från Lmgga t1ll Leyle kl·avdc m lw ak

nal oljningen icl~ mindre än 7 dygn och d : n sistoa slr_ii. t ,an 

från Brunei till Leyle hela tre dygn; det maste salun(la l ll

der alla förhållanden bli svårt att anpassa anfallet if1 1gn 

om tidpunkt och praktiskt laget uteslutet att ernå 11 <'-P il 

som helst grad av överraskning. Till råga på allt hade la

nen i prin~ip misslyckats redan då Kurila l_ämnade ~3rune i. 

Motanfallet skulle ju ske senast tv:"t dygn efte r amenka P<! l'

nas första landstigning och denna tidsfrist utlöpte _i samnw 

öuonblick, som kättingarna i Bruneibukten dånade m geno m 

klvsen - och fl å låg ytterligare tre dygns förflyttning fr tm

föi· fartvaen. Nänlllvärd optimism förefanns heller icke; !le 

mest fÖrhoppningsfulla räknade med 50 'lo möjlighet y ll 

lyckas n1en, som någon sade: »vi lova d e varandra att pora 

~årt bästa och togo seelan en whisky». 
Under färden inträffade beller ingenting, som kunde y,tra 

ö.fnw l alt höja stbi.mningen; förh~1lfandet var snarare det 

motsatta och föret påtagligt strävt redan från början. 

Den 23/10 angreps flottan av ubåtarna Darler och D ac c: 

när <len väst om Palawan med 18 knops fart och u nde t 

zick-zackning styrde mot San Ber_~1ardino-sundet. Kt~ .'.'~ l a~ 

flaggskepp, tunga kryssaren Atago sanktes under hans fotto_ 

och följdes av systerfartygel Maya, medan Takao ska<L :les 

svårt. Denna svåra motgång tillskrives från japansk <;J da 

främst fr~mvaron av ubåtsbevakning i luften samt fö rll~ll

landet att flottan för atl ekonomisera med drivmedel fo r

flytlade sig med endast 18 knop. Först nio timmar se na re. 

sedan det ubinfekterade området bedömdes passerat, k un de 

Kurita emba rkera på slagskeppet Yamato. 
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!\'ästa dag tedde sig lika dyster. Fr~m Kl 1030 till 1330 ut

saltes styrkan för oupphörliga, våldsamma flygaJlfall, var

vid slagskeppet l\Iusashi sänkles och några lätta enheter 

skadades. »Yi hade väntaL flyganfall men det vi d\kadc ut 

för d enna dag var nästan tillri:i.ckligt för att slå ned vårl 

mod», s~i ger Koyanagi. Förloppet ger en klar bild av jakt

skyddets b e tydelse. Del förefaller heller icke uteslutet, al t 

påfrestni;Jgen under dessa strider trötla de ul japanerna och 

kan ha tll cl'\'erkat på handlingskraften under nästa dag, d i\ 

avgörandet föll. 
Under trycket av bombhaglet girade Kurila kl 1;)30 till 

kon trakun; och inrapporterade delta till IIöakvarle rel. Sam

tidigt begärdes enträget ökat bistånd från flygel pa Filippi

nerna. Kurila synes icke ha vetat, alt delta varit igång efter 

förm å ga och bi a sänkt det amerikanska hangarfartyget 

Princeton. Med Ozawa p~"t huvudstyrkan fanns ingen förbin

dels e, vilket ur japansk sida var ytterst beklagligt, eftersom 

Kuri la hbirigeuom aldrig fick klart för sig, att Ozawa lyckals 

dra bort Halsey från Leyte. Ilalsey hade nämligen, förutom 

mycket överdrivna meddelanden om japansl'a förluster, 

även erhållit rapport om Kurilas undanmanöver kl 1530 och 

bedömt, att molståndaren befann sig på reträtt, varefter han 

full av stridslust begivit sig på jakt efter Ozawa. 

Kl 1715 upphörde de amerikanska flyganfallen, fönnod

Iigen beroende på att flygplanen voro beordrade att landa 

före skymningen och straxt därpå girade Kurita på nytt mol 

San Bernardinosundet. Kl 1915 bidrag högste befälhavaren, 

amiral Toyocla med en signal: »Med förtröstan på hjälp från 

ovan sko la alla styrkor anfalla». Toyoclas stabschef tillfoga

de etl vbinligt men bestämt påpekande, att manövern kl 1530 

hotade att slå sönder hcl'a tidtabellen för operationen. Här

med var naturligtvis Kurita föga hjälpt; Koyanagi säger ing

enting om hans reaktion inför signalerna men det ligger nära 

till hands att antaga, att ban skulle önskat ett mera posi

tivt bidrag t ex i form av ökat flygunderstöd. 
N allen förflöt emellertid, till Koyonogis stora förvåning, 

lugn t, medan flottan i enkel kolonn slingrade sig genmn det 

fönädisk a San Bernardino-sundet, där strömmen uncler

stundom löper med åtta knops fart. 
I gryningen den 25/ 10 kl 0610 stod Kurita med -1 slagskepp, 

8 kryssare och ett antal jagare, ost om Samar; flottan böll 

.iusl P<l att intaga dagermarschgruppering, när flera fientliga 

hangarfartyg 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~rakcl Ol' h 

mananda gtck en eller annan tanke l1ll Ioyodas s1gnal l"ii re. 

gående kv~ill. Här förelåg det efterlängtade läget m ed er 

hangarfartyg~styrka så gott som inom porte för sv ~n·t "la g~ 
skeppsartilleri eller med andra ord den situation, som !\ ~t

ritas stab tänkt sig, då den utverkade Högkvarterets tillshnd 

att få i första hand anfalla am.erikanska hangarfarlygsl'ör

band, om möjlighet yppade sig. Förhållandet var som be

kant, alt Halsey med 3. flottan befann sig långt nonhart 

och att Kurita stölt på en eskorthangarfartygsgrupp ue 

Kincaid's 7. fJolla. Beslutet var snabbt fattat: först slwlle 

dessa hangarfal'Lyg likvideras, varefter man fick se vad som 

kunde göras åt brohuvudet på Leyte. »Allmänt anfall» be

ordrades, Yamato salte högsta fart och öppnade eld med 

sina L16 cm pjäser på 31.000 meters avstånd. 

Dc amerikanska eskorthangarfartygen drogo sig undan så 

fort det gick, vilket för deltagarna tedde sig pinsamt lang

samt; ett halvt dussin jagare och eskortjagare täckte r elrtil

ten i självuppoffrande anfall. Koyanagis slödring av denna 

strid är ytterst n1.ärklig. Han hävdar, att japanerna efte r lvå 

timmars jakt icke vunnit någonting på motståndaren, sot'l i 

stället föreföll att draga ifrun. Detta är obegripligt, eftersom 

de japanska slagskeppen kunde göra mellan 21 och 27 knop, 

kryssare och jagare väl över ;30, medan amcrikansk::J ».icep

carriers» i regel gjorde 18--19 knop. Förbindelserna p a ja

pansk sida fungerade emellertid uruselt, som vanligt i:ir de t 

berättigat att påstå, och K n rita fick knappast några rap por

ter från sina framskjutna lätta fartyg. Den omskrutna ra

darn tycks icke ha utmärkt sig och flygspaningen lyste s0m 

vanligt med sin frå nvaro. Kurita förlorade till slut helt 

greppet över den taktiska situationen; ban lyckades uneler 

loppet av två och en halv tin11na icke ens identifi era sina 

motståndare: eskorthangarfartyg togos för linjehangarfar

lyg, jagare för kryssare. Resultatet blev, att 'han bedömde sig 

stå inför en snabb hangarfartygsstyrka, fortsatt jakt va r u n

der sådana förhållanden utsiktslös och kl 0910 avbröt han 
striden och beordrade samling. Koyanagi säger sig ha varit 

särdeles förvånad, när han efter kriget erhöll kännedom o!l1 

den amerikanska styrkans verkliga sammansättning och til ~
fogar, ntt Kurila naturligtvis aldrig skulle ha avbrutit strJ
dcn, om han haft vetskap om de amerikanska fartygen s an

tal och typ. 

Kl 1100 hade Kurita samlat sin styrka, ingen fiende fan ns 

l/ l 
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Sche:11a tisl;: sl,iss över slaget vid Leyte. 

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

.F rån Oza\:a hade ingenting förnummits; hans styrka slogs 

V1.d d e1~na tH~punkt, norc!ost om Cap Engano i spillror av 
VIceamiral M1tscher s stndsgruppcr ur 3. flottan. Nishimura 

kund e ick e lå ta höra av sig, styrka C låcr sedan 7 timma1· 
..._ • t"' c 

'-' ids.krifl i Sjnväsenrlet 31 
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på Sm·igaosundcts hotten, elnu:~L Ku~·ila var. ovct<:nde hör
om . Flygspaningen teg: ~\ .v. trafiken 1 eten~. fra~n?H.:k Clllc l
!ertid, att fienden var 1 hvhg verksamhet. h .mcaHl s pa kla r
text sända framställning till Halsey angående skyn dsalllt 
understöd uppsnappades jämte meddelanden ~ som visadr.: 
alt 7. flottan opererade i närh eten och att flygplan voru 
beredda alt starta från elt nyanlagt flygfält på Leytc. Shtl
ligen kom en rapport f rån »Sonthwest Area Fleet Headq ua r
tirs», att en fientlig hangarfarlygsslyrka kl 0\:l IS hade lokn
liserats norr om Kurilas flotta. Denna rapporl är en my~:t i
fikation; för det första var den felaktig, för d et andra lwt· 
den sedermera icke kunnat återfi nnas i n ågo n signaljou rn«l. 
Kurita drog dock slutsatsen, alt han var omgiven av fi ent
liga styrko~·. Bcträffan<le läge~ vid Leylc be_dön_Hle han <~l'!, 
alt motståndaren vid denna tidpunkt hunml v1dtaga edo r
derliga taktiska förberedelser för att I:Jöta ~ll anfall , ~kh 
•1tt det icke lönade sio· alt tränga fram tJll broJJuvudcl, cflcr
~om amenkanarna l ~~1dstigit r'cm dygn ti digare och sålunda 
knappast någonting av värde kunde uträttas, dä

1
resl hu,l 

lyckades taga sig fram. Det första bedöm~nd~ t h?c ~ n a tu r
ligtvis 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 kannedom 
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-~1 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 a
de, påträffades ingenlmg, varfor Kunla fortsalte 1~1ot San 
Bcrnardino-sundct, där han inpasserade pö. efternuchlagen , 
några timmar innan Halsey uppenbarade sig. Kuritas beslut 
att' g;'\ uordv~n·t var sölunda i etl avseende mycket lyckl i~:t : 
det ~·~i ddade honom undan Halsey's oförbrukade krafter och 
en vtterlioare sjöstrid för vilken han torde ha varit f iif.!n 
ski~kad. Därme.d var 'kraftmätningen slut, frånsett någr ~1 
amerikanska flyganfall påföljande dag. 

Knvanagi slutar sin redogörelse med några allmänna spe
kulationer. Han framhåller, att japanerna voro mycket orc
liga för att amerikanarna, fullföljande sina fra~_ngån ~a :·: 
skulle brvla igenom San Bcn1<1rdino-sundet och tranga 111 

1 

Sulusjön: var~id dc skulle vunnit en total seger, och är fii r· 
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\'ä nad över, att d c icke utny ttjade denna möjlighet. Hisker
na vid en sådan operation ansag han skäligen ringa. För
]Jållandc l _torde ha varit, all ame rikanarna voro i slorL bc
]JoV av di'JVIlle_d e ls- och ammunilionskomplcltering; otvivcl
nldig t ledd e: stg också San Bcrnnrdino-sundf't föga inbin
dande. Kc-yanagi tycks bl a h a förbisclt möjlighele rn a "att 
J]linera dc trångn passagerna. 

Ha 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 va(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 
längre kunde prestera någon effektiv samverkan. Plan e:~ 

1 var desp erat och ltönsynslös och kund e endast lvdas som 
en sjähmordsmde 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;;;kva rlc
så säkel'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 tillbaka över en väsc1~ilig <lcl av Slilla 
Havet av en molsl tuHlarc, vars resu rser i skarp molsals t ill 
de japanska \'Ö.xlc för varje dag. Kanhända va r Högkvarte
re ts insl~illning cll utslag av önsketänkande, kanhända hade 
det - ehuru det förefaller mindre troligt - till slut sjäht 
börj at taga iniryck av den m ttngsidig t ~ ov cdcrhäfliga pro
gand a, som i rikliga portioner serverades det japanska fol
ket. 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 

Punk l förefaller egendomlig, nämligen direktivet, att flyget 
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 succcs
Sivt möta fiendens krafter och möjlighel att - om del in
~e.;~and.eP?'~anfnl_ ~et _lyckades ~ antingen t:eo.rganise.m sina 
]l.,~flet fot a tt t'10_la Japanska Lotlau clle1> 1 san~~-la ~ni!, nv
l l ~_ta hela operationen och undandraga sig en sjostnd. 

1\.unlas plan \'Hl' i och för sig komplicemd; dess vC'rkliqa 
svaghet synes emell e rtid ha legal i att den byggde pi\ säker 
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flygspaning, f.ullgod sm:werkan m ell a,n _flo~t~ o_ch fl~-~ sn 1~ lt 
)ålilliaa förbindelser, JUst de grundf~l~totet, ~01:1 H:ke fö_ 

~-clåo·o~ Bristerna i dessa hänseenden Jamte s:rangh el <' n nt t 

hini~a fr am vid rät~ tidpunkt utgön~/~e verld1g~~ ors~~kc r_11 n 
ti ll operation ens misslyckande. Bet;af~ande ~~a~ct ' Hl .sa
mar gäller i storl selt samma :oak; hunta e.t:!loll mtet ~~~ d 1 

Iufte~ och in ga säkra underrä ttelser ~ch f~rlorade da nge

nom överbli c-ken över situationen. ~Ill misslyck and_<',t ny 

denna fas av operationen bidrog ocksa tveksamheten d raga 

0111 målsättningen. D e t verkliga n_Jålet _va~· hr?.~.L~v udcl vid 

Leyte. A t l detta tillfälligt sköts å t s1c~an m fo r mo) 1l~he l <·n. att 

:o lå en am erikansk styrka är förklarligt ; styrkan 1fraq,a mas tc 

dessutom drivas undan, innan brohuvudetc kunde n as. l?~~r

emot ä r de t svårare att förstå, a tt Kurita pa ny~t a'.'stod ~. ran 

slöten mot Levte, när vägen dit låg öppen , och 1 s tallet sok lc 

nå k.ontakt n1ed de n styrka, som fel~kti~~ . rapport;rals sla 

norr om han s egen flotta. Både Kunta s.Jalv och ~O) an ng t 

anföra så m å nga skäl för sitt hm~dlan<~e, a lt mis stanken 

väeks, alt de t verkliga skäle t ännu Icke framlagts. . 

I samhand härmed k a n också p å pekas, alt Koyanagt H:kc 

tycks ha haft en hestämd upp~attr~ing ()).l: japanska fl ol lt~~ Is 

verkliga prestationsförmåga vlfl tlde1: for Leyt.esl age l. ? dl. 

att börja m ed konstaterar h an, at~. Japanska. fl~ttan . cf te1 

nederlaget i Filippinska 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 
mera begr~i nsad målsättnmg, folJer v a losamma P' ote~tc1, UI

der hän~isning till att det end a stora r~1 f'llet för. Anfall ss t~·.r-
1-a 1 var a tt anfalla och förstö ra amenkanska flott an . I s tn 
"' . 1 1·· ft ) 1 ndt 
slutliga k r itik av SHO-planen komm er 1an <are er J l ... •. 

till slutsatsen att en avgörande drabbning icke va r lllOJIIg 

och att SHO-planen var en självmordsorder. . 
Sannolikt äi· sista ordet beträffande slaget v1d SanHl! ä ~l

nu ick e sagt, sj <;>krigsb~storikern,. pro!'essor Morison h •n: ~~ 

icke lagt fram sm versJOn, men hllsvJCl a ~·.e sy.nas anledn m,., 

a rna till Kuri tas misslyckand e vara a t t so k a 1 

bristande samverkan m ellan fl ott a och flyg; 

otillräcklig flygspaning samt då liga förbit:.delsel> so nt fick 

till följd, a tt d et taktiska läge t ick e bmde overbln·kas sa i1lt 

osä kerh et i m fllsältningen. 
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Huru stor ar Sovjets ubåtsflotta? 

Av Kommendörkapten CHRISTE:R SAHLIN. 

I en tysk veckotid ni ng, Die Dc utsche Soldalen-Zeilung nr 

1.J.j53, omkring den 5/-1 HJ53, å terfinnes en in tressant artikel 

oJH Sovj e t-Rysslands ubåtar med titeln : "\Vie stark ist die 

rote U-Boo t-\V affe"!" och underrubriken: "Unbchindert iiber

trifft di e Ri.islung der Sovjets a lle b isherigen Produktions

zahl en." 
De i artikeln fö r ekomm ande sifferuppgifterna söka bringa 

läsaren den uppfattningen alt anta let ryska ubåtar passerat 

1.000-lale t, en förmodan som man em ell e rtid inte får be

styrkt vid e tt studium av de sen as te årgångarna av de mer 

kända marinkal enden1a. Av dessa räknar Fighl ing Ships 

1952/ 53 med ett säkert antal av 370 st. + 120 u nder bygg

nad , Les Flottes de Combat 1952 m ed 217 st kända och 

ytterliga re e tt obekant an tal, Marinka>lcndc rn 1953 med 29~t 

st och ytterligare ett okänt antal, under det \Veyer 1953 an

mäler 32!) färdiga, eventuellt ytterligare 62 färdigställda f 

d tyska ub[itar samt slutligen 200 nybyggda = 591. En 

säker siffra p å antalet fö refintliga ubåtar vid en bestämd 

tidpunkt kan av naturliga skäl inte givas; järnridån och 

den sekre tess, som ständigt omsvept det r yska ubåtsvapnet, 

liksom ubå tm·nas fördelning till flottor p å fyra skilda hav 

med de möjligheter iill o uppläckt förflvttning eller utbyte 

av ubå ta r dess~~ flollor emellan, som flod erna och kanalerna 

sam t sjöområdet i )Jorra Ishavet medgiva (för alt ej tala 

om .]ärnvågstransporler) gör a tt en närmare beräkning av 

uh:Hsflotlans storlek lä lt kan giva e tt felslut p å väl hundra

taJet ubåtar. Hyss<:wn as vana att döpa om sina ub:'llnr, be

teckna n ybyggda ubå ta r under provture rna m ed varYsnmn-

11l er och troligen. även låta fö1~lm·ade ubåtars namn och 

num mer gå igen i nybyggda båtars officiella beteckning för

sv[tra r y t te rliga re b eräkningarna. 

Lik a lött som en del människor av skilda skäl söka för

stora en fara, lika lätt kunna andra av närliggande orsaker 

söka unel erskatta densamma. Då artikelförfattaren i Solcla

t~n-Zci ttmg tydligen hör till den föna lvpen och vissa m a

l'Inkalcndrar kanske kunna hänföras till den senare, avser 

författaren lill dessa rader - med hjälp av frå n utlandet 
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crh<1llet material - försöka att här m1got närmare kriti:;l,;· 

granska och jämföra de öppna uppgifter och fakta het 1 ·ar~ 
.fande del nska ub<'l tsbesH\ndet, som stå till buds. 

Då tidskriftens hisare troligen ej i någon större n lsl:ii eL 

11ing torde h~~ miijligllt:L att studera nämnda artike l i Sot

du leit-Zcitung, synes följ ande ut d r ag ur dens~mm a ho rn 

med t agns. 
InlcdninDsYis siiger den tyske författaren: 

"~Jit de1;'1 JahrcL 1H3<' bcgann der dritte Flinfjuhrcsp l:) 11 

und mit illlll die Steigerung des Cnlc rscebootsbaues, d er Hu[' 

ci!lL' llöhc \Oil clwa 130 Buote11 pro .Jahr gebrachL \\·erden 

~;olltc . Rcrcih im Jai1rc 19-JO wurde mit 13-! Booten ein !liih~ 

:nwki c rreichi , der cinc Steigcrung gegentthcr dem Jnh n· 

1D:~. j von ruDd 300 ; ; bedcutcle". 

S tä1lningcn Yid krigsu tbrottet i ,iuni 1\J-11 skildras s<li u;Jda : 

"Bei 1\:ricgsausbruch hatte die sowjelischc Unterseelwut 

fhttc eine11 Bestand YOJ i ctwa 3GO Cntcrscebootcn, YO!l dl'tH' n 

allcin in der Ostsee elen Deutschen 100 Boote cntgcge ashm

den. Der 1\:ricg brachtc den Cnterscebooten, wie auc h de r 

ganzen so\\jctische M;a·ine, schwerste \'erluste. Allein in de r 

~)stsec sind, 11ach bisherigen ErmiLtlungen, mindestens !:30 

Boote gcsunkcn. lnsgesamt wurden bis zum Kriegsend l' in 

Russland l;) l Cnlcrsceboote ,gcbau!, allerdings auf allen virr 

Mcercn. Bci Kricgscndc blieben noch, vor allem im Femcn 

Osten, 212 Bootc iibr.ig." 

Xyhyggnutlerna efter k1·igcl framställes i följande fo1m : 

''Admiral Knznctzov, der die Leilung des Marine minislc

riwns iiherna-hm , crkhi.rtc bcreits im . April 1H-18, d e~ss die 

Sowjel-Union dem Ban von Unterseebooten eine bcvorz t ~~ te 

SlcUung cingcdiuml h:c1be und der Bau von 2.50 Bool cn pro 

Juhr ~cfordcrl W<'r<le. Jm Jnhrc 1Dl8 wunlcn fiinf \Yc rllc n 

mtsschiic~>slich mil dem B~t!l von Linterseebooten bcauft r:t!.!t; 

Ihre Zahl isl inzwischcn <Hlf elf angesliegen und es st chc;J 

ih;Jen zahlreiche Flusswcrftcn und Qrossc. \Verften des Bi n

ncnhm dcs zur Ycrfiigung. Die Banzeiten fli.r die grossen l-n

lcrsccbou te wurden nuf 12;) T~1g<' pro Bool het·abgesetzl. ·.-.-ns 

zu bedPutcn h<ll, da<>s auf c inc t· J fc!Jing jedes J~1hr drei Bou tc 

hnge~tclli wcnlen kiinnn, cine L eistung, die wcdcr in "\J_J}.: ~ 

1·ika noch in Deulsch1and jcmals e rreicht wordcn ist. t' lli 

das Jahr 10-HJ wurde ein Bestand von 5;)0 Bootcil vorges(h~n 

und d.iese Zahl wird, von Einigen Yerzöge run gen wie si•· .111 

;1licn Staalc vorkommen :thgcschen, c rreicht \\'Orden '-C.!ll · 

Dieser E rfol u ernnttiQtc Admira l E.uznctzow zu der ErJ:[n r-
;::-, ..._, 
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ung, da_ss am l. J:muar 1952 die sowjctische Cnterseeboots

f]ollc ClllCil Besland von 1200 Bootcn haben werdc, daruntcr 

'i :-)0 grosse, 200 millcre und kleine, aber voll modernisicrte, 

:,u wi e 2:JO Schulboote vcrschiedcner Grösscn. Schåtzungen 

des Auslandes scl1\\-Llllkcn von !)00 bis zu teilwesisc crhcblich 

höhcren Zahlen Yon U-Booten, iiber die die Sowjcts Yer

fitgcu sollen ". 

Y id före-liggande granskning hal· tidsepoken: årsslutet 

1939 - årsslutet 1952 indelats i tre perioder: 

a) Hl:~!l-19cl4: Krigsperiod med goda informationer om 

ubåtar. 
b). HlJ5- 1918/ W: Period under vilken byggnad av kon

ventwnella ubMar avslutas och modernisering av dvlika 

(snorkel) äger rum. Konstruktirmsperiod av moderna ub:'l ts

lyper. 
c) 1U !~jc.l.D-HJ:i2: Period av nybyggnad av modcma u

lJ Lllar. 

P eriod a) ger oss möjlighet att tllminstonc eliminera de 

felaktigheter om ubfltshest:''tndct som föroligga i marinka

lendrar och fackpress för tidrymden 1939- 1\>45. Med hjälp 

av diverse utländska källor (huvudsakligen tyska, som grun·· 

dat sina uppgifter på erövrade dokument, bild- och radio

spaning, rapporler fn'tn a.gcn tcr, fångar och flyktingar) ha 

bifogade tabell er uppgjorts, tab. 1-LJ. Dc till oktober 19-!4 

hänförda data beträffande de rvska ubåtarna äro icke abso

lut korrektn, men osäkcrhctsri'wrginalcn, som förorsakats 

genom bristen på bestyrkta uppgift e r om dc ryska ubåts

förlu stemas stodck och ubåtarnas nr eller namn, tonlc icke 

vara slön·c än lfi- 20 uhåU1r. 

Fiir period b) h a n~tgrn källor av vikt utöver marinkalend

rar icke slåt! till buds, varför genast en ökad osäkerhet be

t r~iffanclc ubåts:mtalet vidtager. 

Period c) blir nästan helt snckulntiv, då marinknlend

r al'lla ha ytterst vaga up]1 g"iflct:- och andra si'Hlana saknas. 

De.r~ikniugan1a grunda sig därför p i't ryska officiella utta

landt>n , uppskallningen a v antal i d et rysk ub:'ltsb~'ggandet 

rkltttgunclc \'arY och deras kapacitet, byggnadssätt (serie

och scklionsbygge) samt byggnadsticler för olika uLåtstyper. 

Därutöver mii s te ~iven häi1syn lagas till sådana tidsförluster, 

~om förekomma inom alla mariner genom förseningar och 

andringsarbeten å nykonstruktioner och som ofta rubba ett 

· byggnadsprogram, hur väl genomtänkt eller planlagt det 

än år. 
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Ryska ubåtsbestån det 1939 samt 11ybyggnader f r am till 1944 och 1948. 

~ 

Tillkom st 

l 
l 

Ryska ubåtar Tillkomst 1939 under St. 
l st. st. 

färdiga 1939 okt. 1944 1944-1948 l 

l l 
l l 

l 

Östersjön 
l 

l 
l 

l l 
l3ol chevik-typ : l 

B l, 2,4, 7, ti, lO 6 - l - - - l 

Engelsk-typ: L 55 l -- - l - - l 
l l l 
l Dekabristtyp-: D 7 l - l - - -

l 

l L-typ: L 1-3 3 L 21 l 1 - -

l 
l P-typ: P 1-3 3 - i - - -

l S- typ: S 1-7 7 s 8-13 ö s IG-26, 92 12 

l III-typ: III 301-329 29 III 330-331 2 III 400, 409- l 
J t :l, 419 li 

l ::\I-typ: M 71-93') 23 :ll 9!-lOO 7 M? ,\ 

K-typ: u. b. - K :2!. 5 1-56 7 - - l 
Balt. typ: - 2 ]{onis. 2 Kalev 4 - l 

l 
l Summa 73 

l 
Summa l 27 Summa 118-,-Ai 

Norra Ishavet 

D-typ: D 1-3, 8- tO(' G - - - -

L-typ: - - L 15, 2), 22 3 - -

S-typ: - - s 14-15, 51-56 s - -

III-typ: III 401-40-! 4 III 405-408, 422 7 III 423-425, 4:27 7 

426, 42:3 429-431 

l\I-typ: l\I 101-112 12 M 1 19-12-!, J 71- 19 M? B 

177, 200-205 

K-typ:- - K 1-5, 20-23 9 K 57-58, 60-62, b 
65, 77-78 

Engelsk typ:- - v l --1- 4 --

Summa 22 Summa 
l 

50 Sum rna 1:-)-B 

Svarta Havet 
l 

AG-typ: A 1-5 5 - - - -
l 

D-typ: D 4-G 3 - - - -

L-typ: L 4-fi 3 L 23-25 (" 3 - -
S-typ: - - s 3t-38 s - l -
III-typ: III 201-215 15 JII 2tG-219(' 4 - l -

::\f-typ: l\I 31-36, l\157-58,63, 113-1181 9 - -
l l 

51-56, + 4 ti ll (' 16 l 

4G7 

1~-m ub:lt:n 
färdiga 1939 st. 

T:ll!wr.1st 1939 

okt. 1944 
st. 

Tillkomst 
under 

1944-1948 
l St. l 
l 

--- l Summa 42 

Fjärran Östern 

Summa l :2-! l 

l 
L-typ : L 7-16 10 L 11-19 

l S-t;p: S 101 l S l 0:2-Ill:l 

III-t yp: III 101-13~ 3 1 l III 135-136 

l ~ 
l 

2 
l 12 

S11mma j 

l 
l 

8 130, 13\ ]()I II 
]()!:J 

Illl37-J39 , 141 1 

..j. 

4 

~~1-?9( 1 2!l ~[ 37 4!-l {() 

:::~~~: l 2:: l :::m;~:1: l 1:: I(A+M9~:::1: l 7~ 
Totala antalet = !:11 + 125 + 70 = 406. 

Anm. : Hänsyn till ubåtarnas överflyttning till andra flottor har ick e 

tagits. 

l) M 70 och M 30 förlorade före andra världskriget s utbrott. 

1 ) Ev. även D 11- 13, i så fall kri gsförluster. 

'') L 26, L 27- 30 u. b. troligen förs törda i Nikolajew. 

") Ev. även III 220, i så fall krigsför lu st . 

r,) Ev. M 59~62. 

Viss csäli:erhet råder även beträffande K 3- 5 , (K 6- 19 troligen 

a.Idrig ~2xistcra.t), III 421, 123-424, S 130, 135. 

Tabe ll 2. 

A . Antal f ä1·diga ryska ubåta r 1939, 1941 (jur.i), 1944 (ok t ) och 1948. 

G båts
bestånd i 

Östersjön 

N. Ishavet 

Sv. Havet 

Fjärran Östern 

73 

22 

42 

74 

Summa j 21l 

11 

19 

17 

84 

41 

59 

l G 

31 

7 

!:J Sfl 15 

56 1267 l 69 l 

JOO 
72 

66 

98 

137 

35 

105 

277 
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B. Ryskt krigsbyte av främmande ubåtar. 

: ~ational .l 'J'illdelade el. 
l l 

Efter krige t ..; 
Ton 'l.' y p 

bl\r-gade nb. l ~ l fördigställda uh ~ -
Tysk 260 l II l U 18, 24 l •) 

~ , 

740 'i-1Ic40 l - 1067, 1058, 4 1 u 1174, 1176, 1177 3 
1UG4, Ul06 

1 1 
1100 IX c "G 1231 

4 1 1600 XXI r 2529, 3035, 

l 

L" 36:35 - 354:2 s 
30-± l , 3515 l 

228 XXIII F 2353 
K. 1 r l 

1 
1

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

lt[l.lj 140-840 1 ::\Iare [l. - J 1c 1e 10 1 2 

Hum ii n c:a 600 
1

:-.Iarsinul, Rechinul, l 3 1 
Keptunnl 

t'utn n1a l t7 1 
----
:::illllllfl (l l],-, 

C. Marinkatedrarnas uppgi fter om Ryssl ands ubåtsbestånd 1948-52 

( ) = antal kända nr. 

~~ Kalender 

~,\c~ 
j -

l 1948 

l 1950 

1953 

1953 

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

1

_ 1\"e, ~~ 

. ~ ~~r ~ .. . 1..§ fr / F:ir- .g ~ Fär- 1 ,_; t:"rc 
Fltrd1ga ~ er / FMllJglt ;:: ~r;, !" o·· ;::: ?C l l ;::: c_L 

......_, ,... ,....._. i--". / t ~~(t ........., ~ t 1ga ~ J ...... 

1-'...:: l ,_,...:> ...... - --=-=-
1203 (211)1 

1
/2ö0 (:.?OG) l, oo 1

): Upp~ifl saknas l - J 

12G5 (207) 1 3G0')(204) Il00 ~ ;l l • l - l 

\ 297 (:214)1 bo (3:27) 
1

1:20 12LI +'l ! 
1 

-

1 3~0 (:29-±l l bo (318) /120 UDD[ifl saknas l i!S l 3) / 

Ökning l l llö+? l 4
) l 110+:> l 4

) l - l - l l 

J) Att levereras 1!:)48- 49 (en!. båda upgifterna ). 

'-') 1 il2 st. i öst ersjö n . varav icke mindre än 120 ubåtar ansag:o L J· 

digbyggda efter krigsslntet. (3 typer). 

·:) 319 st. ryska GCh erövrade u b. samt ev. 62 f. d. tyslm 02h :'nu 

nyl:onstruerade. 

1 J =vlarinlmlenderns berä!mingar verka t illförlitligare än Fig-ht.· g 

shllJS, enär de årligen visa en relativt jämn tillströmnin6 rv 

nybygr;da ubåtar 

l 
~~;lits typ 

A-typ 

B-typ 

Eng L-typ 

D-typ 

L-typ 

s -typ 

P-typ 
III-typ 

l 11-typ 

K-typ 

Balt.-typ 

1) 

2) 

:l) 

1) 

Ryska ubåtsförlust er under åren 1939- 1944. 

l ' l;iits llllllllllt'l' 

A 1- 5 

B 1, 2, 4, 7, 8, 10 

L 55 

D l , 3, G, 7, 8, 8, 10 

L l, 2, 18 ( ?) 

.. "l 

... 

: . ::: :-1 
s 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, 

101 , 107, 108, 109, 110, 115, 

116, 117, 176 

1\: 3, 4, 3, 22, 23 

Honnis, Spiclola, Ke1lev 

4 

2 

2 

4GD 

Tubrlf :J. 

2 

7 
3 

12 

l 

40 

37 

[j 

G 
1 
7 
3 

12 
8 

41 
2 

37 

l Eng V-typ V 1 (sänkt), V 2, 3, 4 (äter-
1 

l 
lämnade) . 

~~m~~a ·r , 2 , 

Rt:na förJuste ( clyclw::- + 
Utr:J.ngcrade och ~tterstäl!d:J. 

t 1:nm . ! 

krigsförluster) = 114 

lån . . 15 

Summa= 139 

4 

111 : 129 

1 J L 26-30 u. b. i Nilw!ajev , troligen förstörda eEer tagna. av tys

karna aug. 19-11. 

") Troligen även förlorade: S 52, S 53, 101., 106 (-4); Möjligen 

(ehuru mindre troligt) ej sänlda: S 5, 6, 10, 31 (+ 4 ). 

'') Troligen även förlorade: III 301, 303, 305, 308 (- 4); 

:J 'I roi igen :.isen förlorade: M 123, 124, 172, 175 ( -- 4). 
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/ \llmärlmingat· : 

bet eck nar att u ppg ifter saknas. 

Kolumn 5 : Slipa rna betecknas m ed 

s = större sli p (100- 150 m ). 

m = mindre slip (50- 75 m ). 

47 1 

SV bet yder SaP1mansättningsvarv för ubåtssektion er. 

Kolumn 6 : Varvens s torlek betecknas m ed: 

S = myck et stort va rv, över 10.000 arbet a r e. 

M =: m edelstort varv, 1.000- 10.000 arbetare. 

L = litet va rv, under 1.000 arbet a re . 

K >lumn 8 : Enhet en ä r här: mindre slip (m) , en större slip ha r 

införts i kolumn 8 som 2 mindre. 

Kolumn 9 : P å varj e mindre slip beräknas 3 ubå tar kunna byggas 

per år. Hänsyn har ej tagits till ubå tstyp utan bygg

nadstiden har beräknats för stora ubå tar ( 4 månader ). 

1) D% sa verkstäder ha använts som sektionsbyggnadsplatser för de 

vmå ubåtarna av typ M. Man kan förmoda att de numera fortsätta 

m ed samma byggnadsverksamhet m en i stället för M-båtar m ed den 

förbättrade tyska typen XXIII (c :a 350 ton ). 

Period a. 

Sclddeu-Zeitungs uppgifter om nybyggnad under å r Hl40 

med 13-! ubåtar stämmer icke med verkligheten enär det 

framgår av tabell 2 A att från slutet av 1939 till juni 1941 

i Ryssland byggts sammanlagt c:a 60 ubå tar. Ub~ttsbest i?t ndet 

vid krigsutbrotte t i juni 1911 uppgives av nämrida lidskrift 

till 360, varav 109 i Östersjön, under det tab 2 A giver en 

totalsumma av 267 ubåtar med c:a 85 i östeesjöområdet. 

Vidare påståft· tidskriften att de ryska förlusterna i sist

nämnda innanhav utgjordes av 130 ubåtar, en siffra som 

tab 2 A med ganska stor sannolikhet reducerar till 66 under 

det att det totala antalet uppgår till 114 (tab 3). Sänknings

uppgifterna mås)te .alltid tagas med stor försikti'ghet; ett 

typiskt exempel p å fel uppskattning av dylika utgöra de 

polska ubåtarna. En vecka efter krigsutbr ottet försäkrade 

tyskarna ·att! s•amtJig,a fem pol~ka ubåtar sänkts m en 14 

dagar senare å terfunnas 3 i Sverige och 2 i England, sänk

:lingsresullate t var i stället lika m ed noll. Som tidigare fram

h,Ulits äro de i clt:nna artikel anförda förlust erna icke abso

lut säkra, de torde snarare vara över- än underskattade. 

Som ji.imförelse kan nämnas att Fighting Ships 1947- 48 

uppger Hysslands totalförluster av ubå tar till 92, förd elade 

m ed f)6 p å Östersjön, 12 i Norra Ishavet, 23 i Svarta Havet 
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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 lana <!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 ti
keln 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 Ryss
land tidigare fö~·ekommande typerna av konve.~1tio~1clla u
båtar 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 ?är
uat 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 krigs
slutet 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~ 
till Danzi<> -~~h Schichau kände vederbörande dock ej till. 

,..., o f . o 1 I lillaLinoliaa förte ckninga r över tyska ubatar ramgar c es~:-
uton~ · att ~;id Schichauv'arvet i Danzig ubåtarna U 3535-
3ml5 (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 . . 1 i 

~ .. ~ ' 

Fig l. 
Rysk ubåt av modern K-typ enligt Soldaten-Zeitung. 

1.600 ton - 6 TT - 26/12 knep. 
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Sen are isti\.n(batta f d tyska ubåtar med kända nr. ... 1:) 
Ber~1knat antal f d tyska ubåtar som färdigställts inom 

r~'sku 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.g
byggts. Troligen ha ryssarna åven på ett par platser i Öster-
ri ke (\Vien och Graz) kommit över icke fullbordade dvärg
uMtar 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 moderniserings
arbete 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); smnti
digl h~inncd torde el l intensivt konstruktionsarbete av nv a 
ryska ubå lstyper ha ~1gt rum, vilket laL 1 bestyrker gen~m 
Lefinllighelen av försöksubåten S Q2 och den nya förbätt-
r ade K-lynen (fig 1). · 

Prov och experiment m ed den tvska \Valter-motorn (driv
medel JL,l)"), dieselmotor med förbdinning i slnlen kreh 
samt cveutuellt atomkraftmaskineri torde ha ~igt rum för
utom försök med de tyska ubåts,typerna XVII och XXVI 
samt olika slag av dvärgubåtar. Man bör heller icke under-
skatta betydelsen av den i "Soldaten-Zeitun,sz" framhållna 
Uppgiften (givetvis även tidigare känd) om "Die ausgelie
ferlen Hundertlausende deutscher Fackkråfle und die mar
k antesten \\'issenschaftler". Detta m~1nskliga tillskott av ar
betskraft inom uhåtsbyggnadsområdct , p<1 toppen av teknisk 
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kunnighet ot:h skit:klighet, har säkerligen varit av oväl'(k• t·

lig nytt a vid det ryska ubåtsvapnets nydaning. 

Period c. 

Den tredj e perioden, omfattande tidrymden 1948- 1D:i2, 

torde m ed störs ta sannolikhet ha kännetecknats av nyuygo_ 

nader av efterkrigskonstruerade ubåtar, enligt Figl1tii~g 
Ships 1951/ 52 och 1952/ 3 samt \Veyer 1953 beslående a~ 

följande fyra till fem typer: 

l. Förbättrad rysk typ K (23/ 18 knop enl FS, 20 ;19 

k_nop enl \Yeyer). 
2. Stor och snabb minubå t (FS; 20j l0 knop en l \Veycr) . 

3. Förbättrad tysk typ XXI (FS; 15/ 19 knop enl \Veyer) . 

4. » » » XXIII (FS; 10/ 13 knop enl \Y e-

ye r). 
5. Förhährad tysk typ VII (12/ 15 knop enl vVeyer). 

Ar 10--18 börja r apporter om kraftig rysk nybyggnad av 

uL~tlar alt sk vm ta i facklitteratur en. Mer eller mindre offi

t:iella ry~ka r)ersonligh eter föru lspå att efter fem årsplanens 

Hl -15- 19;)0 slut kommer ubå tsbeståndet under år 1951 at t 

uppgå till 1.000 ubå tar, vilken uppgift under år 1949 prcl'i 

scras till c:a 1.200 ubå tar den l januari 1952. Samtidi gt 

framgår av olika källor att utbåtsbyggandct erhållit förs ia 

prioriletsrät t. 
Fighting Ships 1947- 19"18 beräknar 260 ub å tar i tjäns t 

och a tt möj1igen 100 st av tysk konstruktion under byggnad 

skola leve reras H)48- 49 (j m f t ab 2 C). Sanuna kalenders 

upplaga 1!J1D- RO har ökat existerande ubå tars antal till ~()0, 

av vilka 132 skulle finnas i Östersjön, m en upptager, för

vånansvärt nog, återigen, att 100 ubå tar skola vara fä rdiga 

för leverans 1948---J-9 (jmf uppgifter i upplaga 47-----4 8). 

Samtidigt omförm äles de ryska uppgifterna om 1.000 st 

tjänstedugliga ubåtar 1950- 51, ehuru m arinkalendern fr am

för vissa tvivel om dessa byggnadsplaners möjlighe ter tili 

förverkligande m ed hänsyn till de ryska varvens kap aci te ~ 

och personalens tekniska kunnande. Emellertid ha r t 

Fighting Ships årgångar 1951- 52 och 1952- 53 up pta

gel an tal av rysk a ubåtar under dessa två år end ~st ökat 

med lO till 370 och under byggnad varande från 100 ti ll 

120, siffertal som icke synas stå i proportion till d en ntn

talade ryska priorite tsrätt en och forcerat ubåtsbygge. 

Andra källor (troligen stödjande sig p å Fighting Sh ip;~ 

uppgivn ett likn nn de :mtal. The \Vcekly Rewicw, 16/ 1 1!J,).) 
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vppgive:· att ryska flottan "has aLout 350 submarines of 

over 1.000 tons. Yery many nwre under-sea cr·aft . . d -
-t . t· , 1 .. • . c d t e u n er 

eons ~u~ 1~1~ , ~c 1 enngt N~;v York Time~, 3/ 4 1953, med

dclade fl,\ go\ er s te J. E. R eil1Y under ett f-0·· ·c l .. .o A 

J-I t l' f-- 11 • r crclgpa stor 
o e m o_r mec emmar av Economic Mobili zalion~C' . . ·tt 

. •:;s 'lril' l ha l ~5-! b o f" . OU! se a 
J.'.}·'. tt'd dfct . . .. u alar archga, 120 under konstruktion 
Ct.; l a e c: erstravade att uppnå antalet 1.000. 

D~l ~.r. so1~1. tidigare frmuhållit s, nalurliatvis oerhör·t ,o ·t 
'lit mfot·sl"llf- 1 · ::> · s' at 
' '' .. a upp ysmngar om det ryska ub<'Hsvanue• i 

c.dl synncrlJe. t som man kan förmod·> att 1·vssa1-11 a '.dl''· 
.. k 'l d o .. .. . « J. c Yl agtl 

sars · r a atgarder for att förhindra all·t l:"cl' a 1 .. ~ 
. _ . ... . • « -'-a"'c 1a1·orn, t 

.ex .ge;~om ~tt l moJhgast.e mån fö rlägga nyhyggandet till 

av~Idc_s ~~~la~~1a och a.':'sp~rracle varv samt att basera l1"<1 

uba t~t _f o~ 1' 1 ov och ovnmgar till avskilt belä;gna slöc/e

?unk.ter ~Hl helt ryska ha.:rsmm·å_den. I Fjärran östern k(~D 
:tale~ ~;les ;md~r an dr~ varldsknget ryska u M tsförband på 

1!5 ohL1 plc:. t se~, (av vilka dock L! endast användes sommar

tnl/". ~n. t~tok~nng med y_tterligare hasplatser aYsågs. Rvska 

u_~d.lar .d ' 11,\ konstruklwn ha enligt USA-uppgifler även 

-srldat ~ ~ dessa havsomr:Jdcn omkring år 1950. ~Ytterl'g . 

·el} . s;·anghet alt erh;'\ Ila upplysningat: förorsakas av a~-t~~ 
~: lau~.a ~-lll~lcra, tack .:vare_ sin snorkel, i betydligt högre 

g_r ~l dl~ nchgare upptr~da 1 uläge. Trots detta svnes Figh

l~n7 Shms senaste uppgifter vara i viss m·'ln mind. t'llf" . 
hthga \\'Ay'·lC)- " .-- 1, 

' 1e 1 or-
200 , c ··l ""- CJ , ;).) l a ';,nar med en n v byggnad av omkrinct 
· n' conslruerade ubatar seelan 19-15. '"' 

T .~red ,L~nncdom om i ubå tsbvggandet troligen deiL,u;ande 

L.o '~ .' f1 v (tab 4) och m ed nec~anslående byggnadstid er för 

u al-l.tr (a~1 en grov upnskattmnv,- av antalPt nvbyagnader 
:Ull( er penoden 1949- 1952 erhilllas. · ·b · < 

. ~~ tidigare nämnda, i elen ryska zonen belägna tyska 

V <ll vC!l [~rde huvudsakligen ha vari t SYsselsatta ined Sal11-
l11Uil ;;a ttnm o · - , 1· 1· · · ·r· · · 
.. _ "" av se' wnet t1 l f d tYSka uhutar clle1· "111Jat 
1m·tvgslwga ·l ·"], o . . . c< < 

. -_ ~ -, n e oc l l a dHlS salund a Icke n1 bland nybycmnads-
Vat\ en. - - t>n 

LJI.Hlcr fö_ru_tsätlning att sektionsbygge _ av vilket rvssa r

~a . J e~lan ~l(II~are had.e et:farenhcot i samband med h};ggan

ct a \ M-klassen - 01 gamsera l pa ungefär samma sätt som 

~y~lG1rna .. under andra_ världskriget, ' behöves icke alltför 

nm:~a stOLTe varv (slipar~ tagas i anspd\k för att uppnå 

;:r~ l~lt J; <:_tydandc pro~lu~~~I_omkapacitel. De ty<;ka ubMarna 

~' _L.)p ~-X~by~gdes _ pa .. fol.Jande . ätt. Ynrje ubM utfördes i 

Ila (9 Jllcd lomet rnraknat) sektioner, som sedermera fo-
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