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Fig 2. 

På en utrustningsverkstad monteras en dieselm.otor in i sektion 
nr 6 till t ysk ubåt typ XXI. 

ga(lcs till e[t hdt. Byggandel uppdelades i tr~ skeden och 
förlades till tre olika slags verkstäder: sektJOns-, .. utr u~t
nings- uch smnmansättningsvcrkstäder. ~å de försti.~amiH.In ~ 
huvudsakligen beståe:ade av pannvcrkstadcr, vcrksta.dcr io1 
brobygge och liknand~ verkst~der bygg.~les skr?;s~kt:o~lenlH 
med tillhörande detalJer. SektJOnerna fordes da1 cfte~ tJll ul
rustningsvcrkstäderna där all utrustnin~ och alla mstalin
liOJlCr (t o m målning) verkställdes. (F1g 2). Dessa ul n_I~~ 
ningsverkstäder utgjordes av en del varv med n~1gon li<.ll
gar~ erfarenhet av ubåtsbyggc. sektionerna fo.~·sladcs dar
ifrån till slut~talionen, sammansältningsverksladerna, sn!11 
bestodo av med ubåtsbygge väl förtrogna större _varv .(t c:.. 
Blohm & Yoss i Hamburg och Schichcw i Dcm::.zg), dar <_le 
sammanfogades och sn?bbt sjös.?tte~ samt förflyttade~ .l~~~ 
avsedda övningsbaser. Sammansattnmgsv?rvct had~_, dal · 
var möjligt, sina sektions- och utruslmngsYerksl,a<~er u t
spridda i 'sitt närmaste grannskap. Den största svangbete n 
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Fig 3. 

Tyska ubå tar typ XXI i olika stadier av fullbordan på ett samman
sättningsvarv (Blohm & Voss, Hamburg). 

hlg dels i all erh ~dla kunniga svctsnitursarbetarc på seklions
verkstädema och dels i t~ansporleni~ av dc olika sektio
nerna -- på floderna eller per j~irnväg - till och frön dc 
olika verkstäderna. 

Den normala byggnadsliden av 7- $! månader kunde ge
nom delta byggnadssätt pressas ned till ()0 dagar. På sam· 
mansättningsvarven fogades de ålla sektionerna ihop under 
lop pet av tre dngm·, varefler uhMcn stapelavlöpte. Ubå tarna 
ku nde pa dessa platser ställas i rad p<"l sliparna allteftersom 
de färdigsl bil!des och sjösättas i tur och ordning. Fig 3 visar 
två slipai· p ~"l Blohm & Yoss med ålla ubåtar i olika stadier 
av färdigsUdlande med plats för ytterliga re utta ubåtar. Pro
duk tionen i Tyskland beräknades vid detta förfaringssätt till 
30 uh<1tar i. m fmaclen. 
~ Byggnadstiden för en stor rysk ubåt uppgives av soldaten
Zeitung till 12;) dagar. Denna tid stämmer bra överens med 
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från anch a utländska källor erhållna uppgifter om en h) gg_ 

n a elstid av: 
-1 m ånader för en stor ubåt 
3 :» » » medelstor ubå t 
2 1;~ » >> » liten ubåt. 

Med dessa förh~tllanden och fakta för ögonen och med 

tanke pil. ar;bcfall d prioritetsrätt för ubåtsbygge torde dt• n 

i tabell ~1, kolumn 8 verkställda uppskatlningen av för ubab

bygge utnyttj ade slipar knappast kunna anses för överdri

ven. A v försiktighetsskäl har även endast den längsta bygg

nadstiden använts vid beräkningarnas utförande. 

Som framgår av tabell 4 har det sålunda erhållna å d ig a 

antalet nybyggda enheter uppnått smnman 165. Med h änsyn 

till att dels ryssarnas organisationsmöjligheter torde nnd~r
skdda västeuropeiska länders, dels deras arbetare torde vara 

~ämre tekniskt skolade och, dels slutligen de i många f·d l 

stora transporlsvårigheterna (glest järnvägsnät, isbel agd a 

kanaler vintertid) kan det kanske vara skäligt a lt reduce1 a 

denna siffra med c:a 10 7c d v s 1G ubåtar per år. Reste ra r 

sålunda 150, vilket betyder en produktion av praktiskt tage l 

12 ubåtar per månad, en ingalunda hög siffra. 
Om man tager i betraktande att de ryska varven under 

tiden 1945- Hl-19 reparerats och moderniserats samt i stor 

utsträckning förseils med tyskt och amerikanskt maskinmn

teriel, torde den uppfattningen icke kunna anses överd ri

ven, alt deras kapacitet knappast förminskats utan snarnrc 

i hög grad tillväxt. 
För åren 1950, 1H51 och 1~)52 - 10-!R och 1H-l9 antas so m 

planläggningsår - skulle detta innebära en nybyggnad av 

150 ubå tar. Om man emellertid räknar med de tidigare om

förmälda, oförutsedda förseningarna och nödvändiga änd

ringsarbeten, såv~il berörande ubåtarna själva som k on

struklionsrilningarna, bör 1950 års resultat lämpligen redn

ccras till hälften. Antalet efter reducering = 375. 

A v en artikel i "Effektivt försvar" nr 2/ 1951, "Ryska <;v ag

hel er'' av S. B., framgår också att under verkställda prov

turer med fem nvkonstrue1·adc, snorkelförsedda ubåtar. f-> <>111 

löpte av stapeln -i Leningrad i början av år 1950, des~{mnHl 
visade sig felkonstruerade med påföljd att tre sjönko, m ed

tagande två av Rysslands främste ubåtsexpertcr. Dylika 

misslyckanden stoppa givetvis i hög grad upp b~·ggnadsn'rk 

samhctcn av ifrågavarande typ av nbåtar och förmi nska 

ävenledes produktionskapacite ten. 
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En smnmcrin~t av dc nu slutaill" ·t ·l "ll 
· l·· .;· 1-. ~- , · a Jg e1 1a na mer eller 

niin<~ c Scl-..ta antalen m · fänlina ubahr och t"ll ·I- , .. 

bvg·ad ·l 1-o · [" ll l " :-. < l s -..o t av nv-
" ~ ~- ~ 'u~cn rone a uJatar och eflcrkriusl - ' i· 1- · " 

ge folj:.mde beräknade rcsultal: u' -..ons lll dwn cr 

·'\,ler:sl[\cndc uhalar oktober· l!H1 .. 
~;;tJlik~mna ryska 0 ,_.h tyska, m f ub~ t~;, · · 
l~Lcrkngsnybyggn adc r . . . . . . · · · 

Cppskattnigsvis . b edömt ncl 1 J;~~.·~il~J~~~t · t~;1~ 

207 
117 
:n."5 

~· , . t~l ~-y~:ka nb{ttar vid HJ32 ~'\ rs slut . . . . 729 

hgnlmg Slnps 1U32- .)3 Pppgivc .. tl 1 1 1 o • 

nmde de iildsta. av tvpem~ III .~<:_I en <•e U Ja ta r tlllhii
de fle · t· . l f" , oc l~ utrangerats samt ·ttl 
cl ast bs i\~lv <~n orsta !II-klassens åtcrs låend~ 72 ubft t ar ~n-

< e _l <l as l reserv. \Y ev er 1953 'Hl"Cl" tr·oll. r· att < .. 
en !re<' j 1 · f " c ~ g. c ungchJ' 

p erna, 0~\~1 ~~h1 1jottl~:l~~:1 ,upptaw~a o u båtat:. lillhörande t;._ 

elen d å n·ssarn·t til~~tt~Ttcr~tsf?mvanm~svarda förmodan .. 

sl~_ilja sig" frc1n csina g~J~l~ ;=rtv~ynne~o·hgcn ~vå rt för att 

namndH typer uppgfn· till 213 1: :s1
)
1
. Del tot~la antalet a\' 

lrcd"ed 1 1 •. ' · ' • . s-..u e ett utelomande av en 

72~1 ;11e~ 7rt~)J~l~a~!l n~msl~mng av ovanstå;ndc bestånd om 
. ,. .. ). Sintsumman skulle da upJYVisa c· · 6GO 
1 LJanst varande ub[ttar· . ·t"ll 1. .. .a · 
om 130 200 l .. b " , v m l -..ommer en bcraknad stvrk·l 

- · cvargu uiar. • c 

11csultaie t aY den här g· · f h ··1 · 
stöd . t , . . ~ . 1(\- c ~ ·]Ot <u cra_nungen finner delvis 
S 1. "~l~ n e "~~. <.~,)3 publicerade art1klar. Den ena, "Pcril 

B~~~~-;~a,~f:· . ?et ense dc;" ~au~ _territoriales", av amiral dc 

ä. ..
1 

Alme - La );atwn framhMler att det visserligen 

il~ O~a \.Ct" ,~ Jl~oC~l att d;t icke behöver Vara Otroligt att l'VS~aJ"-
Vld ~902 el l s slut Kunna ha en ubåtsflotta om l 000 .]) o ·t· ,. 

samt ])"li)ci·ar ·tt l o t l . a d, 

fl . . ' . '-< . a c a ys ca rna under n ågåendc kri . trots 
ygbdmhnmg och nw lerialsvårigh c le · f.: . ' ,o I 1 lg , 

tare ti l · .· l . . .. .. . < , I Olm a c (c, un< er kor-
n a \ spciw~ el> SJosatta JO ubå tar p er m ånad torde rvssar-

l ,l<I_1ltlllaHI ~r re~.'~hd mc el u fnyttj ande av sektionsbvag·c t o., 111 
" 1 , o ·crlnff·:t. I "f"f" · J·' 

b·o." . ,' , c ; Cl!rta S l ra. Anuralen beräkn ar n·ska U -

.tts<Lntalct vw J[JJO ars sl11t li ll 3'0 ( 1 . .• .•. · 
vnr · - .. · · · '.) <en mag1ska s1tfran l) 

ii L -~}~ _; u_ s. t?/ re. a~lt a l av :\ldrc modell. D en 'andra artikei1; 

e... lll11Cs l fntdh .gcnce Digest" fl])ri·l lC) ·-)3 t " l l "f"' 
~ ,. , • " , en H s n·r., son1 

-~----

*) I m~· Hl"1 ·· .. 
... . aJ ' u overlam nade Sovjetunionen 28 ubåtar till Kina (Pr'o 

-.cedm as d 195 l -
. . " ec. l . Dessa - troligen av III- och M-t _ · 

b dware avdra .·L • • 
YP ha 1clw 

" g iL S enar de beräknas ingå i ovanstående antal 71 ub ot a ar. 
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tm·dc yara mycket väl unclerri:ittad och i besittning :1v en 
~;ynm~rligen god m1detT~l t le lsetj än st. bnligt densamma sk ull e 
i Januari 1951 antalet nybyggda ullålar av tysk typ ha nat[ 
exakt siffran 3li7 samt att en omsorgsfull granskning a v 
olika ravporler göe troligt att aatalel ubåtar i tjänst vid :lrs 
slulel 1~1:)2 bclöpe sig ill 510. Sisnämnda anta l tord e CllWl 

lertid enbart avse kategorien nybyygda ubåtar. Om d c vid 
krigsslutet ftters1åcnde ryska ubålarna (207 st) beräknas bli 
utnyttj ade som skolubåtar skulle alltså totala antalet rysht 
ubåtar enligt denna källa uppnå siffran 717. 

Förfal t aren är väl medveten om att i brist på säk rare 
uppgifter än dem, som stått honom till buds, ovansU1ende 
siffra p:l in tct säll kan beteckna det nuvarande antal e t av 
~)ovjetunionens tjänstedugliga ubåtar. Den erhållna slutsum
man torde emellertid kunna giva ett begrepp om inl)m vil 
ket siffertalsområde enligt författarens åsikt det nuvara nde 
rvska ubålsbestånd~t bö~· sökas, med andra ord att u pp
~,Jcatlat antal ryska ubåtar till 370 eller 1.000 är för hlg l 
respeklive för högt beräknat. Man behöver endast påminna 
sig de Yid skilda tillfällen mycket varierande uppskattn ing
ama under andra världskriget av antalet tyska i tjänst va 
rande och ;mtale.L förlorade tvska ubåtar (i allmänhet fö r 
l~lgl nybyggnadsantal och föt: höga förlustsiffror) fö r a lt 
finna huru sv~1rt det är att komma fran1 till med verkl ig
heten överensstämmande uppgifter, trots föreliggande m öj
ligheter till bild- och radiospaning samt agentmeddela nden 
för därav intresserade statliga underrättelsetjänster. Dessa 
möjligheter stå icke till buds för enskilda forskare (m a rin-
1zalen~lrar) varjämJe till yttermera visso en järnridr\ fiir -· 
hindrar all insyn. 
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Artille rimaterielens utvecklingstendenser 

under senaste decenniet 

Amm unition . 
Ideal p r oj ektilform. 

Av Kapten YNGVE:: ROLLOF, 

(Forts. från Julihäftet.) 

.. ~nder ett l~rig går de! i allmänhet snabbare att genom
fOi a_ en ~ekmsk u _tvecklmg på ammunition än på pjäser. 
T_acl ... vme utnyttJande av gasdynamikens landvinninaar 
(Jfr t ex K. ~swatitsch: Gasdynamik, vVien, 1952) och ge
nom systematiska försök vid olika Mach-tal i stora vind
tunnlar, lyckades tyskarna under andra världskriget i månaa 
avseend~n _konstruera mycket märkliga projektiltyper. Ur 
ytte_rba~hstisk synpunkt strävade man att dels förbättra 
proJekt_~lfon!1en och därmed nedbringa luftmotståndet, dels 
efter ~~m ph g. tyngdpunktsfördelning och tröghetsmoment. 
~ed hai~_syn bU luftr:_wtståndets s to ra betydelse är det för
vanansv~ol"l , att ~et fore andra världskriget troligen ulförts 
ytterst _fa teoretiska undersökningar över projektilformer 
m;d mmsta luftmotstånd. 1932 publicerade dock den fram
s~aende ungerske aerodynamikern Dr Theodore von Karmån 
h~lsammans med lVIoore1 l en approximativ teori för ström
nmg_en av en . ideoal gas kring _en rotationskropp med hög 
l:ast1ghet, och_ tre ar senare publicerade Kårrnån en projektil
spets n_~ed mmsta luftmotstånd vid given kaliber och given 
langd. AYen Ferrari2 l och Busemann3 l har behandlat liknande 
JH~ob~em. Då man fö~·utsätter en ideal gas, försummas alltså 
fn khonen. Ur praktisk ballistisk synpunkt är projektilens 
m~~sa eller volym av största betydelse, och man bör därför 
strava efter den gynnsammaste projektilformen vid given vo-

') Karman och Moore. Resistance of slender bodies moving with su
Personic velocities with special reference to projectiles. Americ. Sac. of 
Mech. Eng 54 (1932.) sid. 303,-310. 

") Ferrari, Sulla determinatione del proietto di minima d'onda I. Atti 
d . R. Accad. d. sci. di Torino 74 s. 675-693 och 75 s. 61- 96 (1938-1939) . 

3 ) Busemann, Driicke auf kegelförmige Spitzen bei Bewegung mit uber
schallgeschwindigkeit. Zeitsch. f . angew. Math. u. Mech 9 (1929) 496 . 

Tidskri/t i Sjii~:äsen det 3± 
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l l · en l·aliber Dessutom är projektilens längd vanl i
ynlboc 1.~lV d ... l·I·lcl·a· sl·,äl Teorctiska'tmdersökningar. Sllln gen egransa av s... '" · .. - .. . ., t . · , _ . 

) l · .;·ft ts medelst vindtunnelforsak har v1sat, a~ PLO]lldl-

)e da la ft ·t ' tao J1dss"npunkt bör vara symmetnsk Ol' h ha 
en ur u Jno s c "' • • • • l·t'l l .. · 1 

f · 1)cts och bakdel En 1deal plOJ e ... 1 JO L 1n sannna onn 1 s · 
-t1ngefär nedanstående fonn. 

Fig l. 

f ' d e:r·ver'. l'aliber och given volym_ Ideal projektil mm. vr ~ 

Fig 2. 

Modeller av tyska artilleriprojektiler och pilskott för prov vindtunnel. 

M i ngranater. 

I enlighet med tyska erfarenheter under slutet av -~n l~r a 
världskriget överg~1 r man mer. och n~er ~ill lum~u,agu~ua 
s 'Jriinggranater, i första hand. VId o bc~lqutmng av _fl) g~ ] ,~J~~ 
1f1en även vid flackbancskju_~nmg atn!m~tonc u_p~) [Jll ~·: fti
kaliber för att få större sprang~addnmg och clan~cd ld ~ . _ 
oare minverkan och mindre splitter med sto_~· utgangsh~s l\~
het men kort räckvidd. _För att ~präng~ son.d~r en lJO\ 'n 
väogig granat krävs vanligen relativt st~.~ cne1gl, son_1 sed. 
är :::>fö~lorad för minverkan. Man har, for 8-tt utnyttJa m in-
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verkan så mycket som möjligt, framkastat tanken att för
-vara sprängladdningen i en särskild behållare, som utskju
tes ur granaten, varefter delonationen utlöses genom e lt 
förd röjningspillcr. Även i en mycket tunnväggig mingranat 
å tgår 50 /o av sprängladdningens kinetiska energi för all 
spränga väggen. Moderna 1ningranater (M-Gcschoss, high ca
pacity) har ofta endast hälften så tjock väggtjocklek som 
förln·igsgranater. Delvis beroende på det radiella gördel
trycket kan väggtjockleken framför allt i lv-granater med 
stor utgångshastighet och då särslcilt över gördeln, dock inte 
minskas alltför mycket. Tyskarna hade svårigheter att till
-verka de tunnväggiga granaterna , och då särskilt granatens 
rörlä ge i spelsen medelst svarvning, varför man övergick 
till kalldragning. De tunnväggiga grana terna fick också säm
re stabilitet på grund av försämrat förhå Hand c mellan 
axi ella och transversella tröghetsmomentet. Man fick där
för öka reffelvinkeln vid mynningen, vilket dock ökade eld
rörets slitning. 

Försök har visat, alt vid sprängning av en 20 mm min
granat i fria luften blir trycket relativt lågt (maximalt en
dast c :a 50 at ö), och att det avtar mycket hastigt med av
ståndet från projektilaxeln (på 50 cm avstånd har trycket 
sjunkit till c:a 1,5 atö). Vid reflexion mot en fast vägg steg
ras dock trycket avsevärt (i ovanstående fall maximalt c :a 
1000 alö) ), men även då sjunker tt-ycket snabbt med avstån
det. Med anledning hiirav bör mingranater ha anslagsrör med 
fö rch·öjning för att erhålla krevaden så nära väggen som 
möj ligt eller ännu hellre i ett slutet rum. Tyskarna använde 
därför i slutet av kriget sprängkapselfördröjda rör i min
granater, som skulle krevera för 20-50 mm efter anslaget. 

Enligt amiral King förbrukades 75 % av all 15-40 cm 
fartygsammunition vid beskjutning av landmåL Med anled
härav slrävar man i USA att öka sprängladdningsvildema 
till 15-20 %. )\ven tvskarna hade medelsvnra mingranater. 
Som exempel kan nä.mnas en 15 cni granat, vägande 56 kg, 
avsedd alt skjutas med V0 = 700 m/s. Även mot fartygsmål, 
såsom kryssare har spränggranatens betydelse troligen ökats 
på grund av dc stora möjligheterna att skada fartygens 
strids- och eldledningsorgan. 

En normal 20 mm förkrigsspränggranat had e en spräng
laddning av endast c:a 6- 12 g. Genom att använda basriir, 
varigenom höghelskrafterna på granatväggen minskas, kan 
väggen göras så tunn, att sprängladdningen i en 20 mm lv
gran at med Yo = 1000 m/s kan ökas till c:a 25 g. vid en 
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Fig 3. 

Tysk 37 mm spränggranat 
av förkrigsmodell med 27,5 g sprängladdning. 

F ig 4. 

Tysk 37 mm mingranat för luftvärnet med 901 g 
(V,= 860 m/s). 

.. · . 
~ ' .. 

_..,~~~·· · . .. ... . 
-·-·-·-·-

Fig 5. 

sprängladdning 

Tysk 55 mm mingranat med 450 g t;prängladdning Yid en 
projel;;:tilvikt av 2 kg. 

F ig 6. 
b tt 1ed hänsyn ti ll 

Tysk 38 cm spränggranat försedel mecl mellan_ o .en n 
acceleration~påkänningen på sprangamnet. 
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Fig 7. 
Sprängladdning till tysk 8,8 cm spränggranat med brandkropp av termit 

(75 % jä rnoxid + 25 % a luminium ) omgiven av elektron 
( 40 % magnesium + 60 % aluminium). 

projektilvikt av 100 g. I 30 mm al-:an :\II{ 10:) användes försl 
en mingranat med 72 g. sprängladdning med ett spetsrör av 
aluminium. Yid övergång till basrör kunde sprängladdningen 
ökas till 97 g. Yid en projektilvikt av 330 g. En träff av en 
sådan granat ansågs tillräcklig för alt få ett Spilfire- eller 
Mustangplan all störta. 

Brandverkan. 

En normal spränggranat förorsakar inte brand utom möj
ligen om den har spårljussals. Genom att sätta till fosfor 
eller aluminium kan dock brandverkan erhållas förutsalt 
att kalibern ej är alltför liten. Sålunda utnyttjades i Tysk
lan d elt sprängämne med L10 7o trotyl, -!5 7c Ilexogen och 
15 ';; aluminium kallat HTA. Sprängämnet skulle riva upp 
flygplanens gummiklädda bensin ta n k, och aluminiumet 
skulle tända den utströmmande bensinen. Med så kallade 
»Fliissiakeilsdruckzi.inder» kunde också brandverkan erhållas 
m ed k~lwentionclla spränggranater. 

I kalibrar från 20 mm och nedåt blir sp rängl addningsvik
ten i spränggranaterna dock så låg, alt brandgranater ger 
bättre utdelning. En b·~iff av en modern 20 nnn brandgranat 
räcker för 2.Lt tända ett flygplans vingtankar. Undersök
ningar i Storbrilannien (jfr Flugwehr- und Teclmik 1952: 3) 
har dock visat, att en brandgranals explosion i en hensin
tank sker relativt långsamt. I ett försök steg trycket efter 
5 milli sekunder blott med 0,035 kg/ cm2 och först efter 50 
Iniiiisekunder hade trycket stigit till 7 kg/ cm2 • Genom alt 
på Yingarna anbringa små bebållare, innehållande koltetra
kloricl , som utlöses vid tryckstegringen, kan brandgranater
nas verkan nedbringas. Det hela låter fantastiskt, men det 
gjorde också »själv lätande bensintankar», som dock fungera. 
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Fig 8. 

Förrefilad 28 cm spränggr anat till »Kanone nr 5 Eisenbahn» 

Dr Peter Thi essen vid Kaiser vVilhelmsinslitutet h ade ut
veckl a t ett ämne, N-stoff, vilket kunde tända t o Hl Yattcll , 
sand och asbest och uppkomna bränder var utomorden tligt 

svåra a tt släcka p å vanligt sätt. 
Tvskarna använde under slutet av kriget förutan< spräng

graJ; a ler även brandkartescher till 8,8 cm lv~can , som en l i;.{ l 
uppgift var tre gånger effektivare mot Flymg Fortress an 

"Iwängoranater tack vare träffar i b ensintank ar . 
..., ..__ ~ ' . 

Tyskarna experim enterade också i slutet av knget e~ln 
ryskt mönsler m ed »segmenterade» , spr~in~gra_nater vangl'
nom splitterstorleken reglerades och »grusblldmng» u ntlYck-; . 

Gördel problem. 

I och med ökad utgånrishaslighet försvåras gördelprob ll'
mel. Redan under fö~·stau värld~kriget användes (örrejflw lc 

projektiler till Pariskanonen. Under andra vär!dskri_gct n l 

vändes förrciflade projektiler bl a i en 28 CJ?- langskJulan d~ 
pjäs, kallad »Kanone nr 5 Eiscnbabn », som msaltes mot ~-k t 
allierade brohuvudet vid Anzio. Förrcffling anses vara nod

vändig vid Y,J > 1300 m / s. 
Däremot L1r denna m et od knappast användbar i auto mat

kanoner på grund av svårighclerna alt ansätta pro j ck tilLr -

na rätt. 
P å grund av den slOl'::t bris le n på koppar i Tyskland un d t ,. 

krigetlät man t o m hugga upp gördlarna på fransk amn Ju
nition för att täcka underskottet. Tyskarna använde chtr-
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Fig 9. 
Kanone nr 5 Eisenbahn. 

för också som ersältning gördlar av sintrad järnsvamp 
(FES) och mjukt järn (FE\Y). Dc fö rra använcles vid Y 0 

<; _ 1200 m / s, dc senare, som tå lde högre reffeltryck, vid 
\ o -?.. 12_~0 m / s. D~l finns motstridande uppgifter a ngå en
c~e .Jarng<_Jrdlarnoas mverkan . på cldrörsslilningcn, men en
h gt uppg1fl ansag lvskarna 1 slutet av krige t att J·ärnoörd-
1 

' - ' ' ::0 

ar ej längre var ett surrogat för kopparoördlar, utan tvärl-
om atl föredraga vid stora hastigheter. "" 

Pi !s kott. 

D;\ kanonen togs i bruk i början av 1300-talet flyttades 
Projek tilformen i ballistiskt hänseende flera steg tillbaka. 
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Fig 10. 

10,5/3,7 cm pilskott. 

.. 
~ 

Pilbågen och armborstets pilar hade clt myckel gynnsamt 

c-värde, till skillnad från dc första kanonernas rundkulw 

eller stenar. Under andra världskriget ålcrkom dock cf lc" 

600 å r pilarna igen som s k pilskott. För att öka skotlvielden 

konstruerade tyskarna mycket långa fcnslabiliscradc pro

jekliler (P. P. G. = Peenemi.1nde Pfeil Geschoss). Dessa h a

de en längd av 15- 20 kaliher jämfört med .J:----6 kaliber 

för normala rotationsstabiliserade granater. Om projektiler

na bli alltför långa, tilltar dock friktionsmotståndet mer än 

vad vågmotståndet avtar. Pilskotten var i allmänbet und er

kalibrerade och utsköts ur slätborrade eldrör, vilka d Ol·k 

inte, som man kanske skulle förmoda, blev mycket mind re 

urbrända än refflade lopp. Orcffladc eldrör är enklare nli 

tillverka, men å andra sidan bli pilskolten <lyrarc än k on

ventionella granater. Tyska försök visade, att skottvidder pa 

130- 160 km var praktiskt möjliga. På grund av projektiler

nas stora längd var stabililetsproblemen dock svåra att lösn. 

Tyskarna försökte därför bl a ulforma pilskollens spelsar 

som julgranar för alt öka luftmotståndet på projektiler

nas främre del och därigenom förbättra tippnwmcntct. \'i d 

större kalibrar fordras mycket gott materialmed hög sträck

gräns och Eeghet i pilslwttens bakre del på grund av de s to

ra påkänningarna i loppet och där uppträdande svängningat. 

Det visade sig, att pilskoltsprincipen är lämpligast för rel a

tivt stora kalibrar. 
Uneler sista krigsåret pågick i Tyskland försök även m c(l 
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] v -p~lskott. Som exempel kan nämnas en 10 5/ 3 7 cm . _ 

jeldll med _13 kalibers längd, som skulle skj~ttas' i ett !~~~
bo:Tat cldro:· med \'o = 1500 m / s. GetlOm elen stora Lvär

smtts.'bclastnmgcn erhålles rinrra hastighelsförlust va.· · 
· ·t · fl . t· 1 l · .. b, .. , · , , c u g en om 

vJns en l t ~ g
1 

~~-
1
Jhr aYsevaru, sarskilt vid b eskjutning av 

mål på s or 10.1c . ~ 

T rorr.sdorffp rojekt'i l er 

I Tyskland !örs.öktc man under åren 1937--Hl-15 Li.vcn 

kon~t.rucra pt'OJekli1c r .enl_i_gt Tromsdorffvrincipen, vilket in

ncbat , att en l~anonl~l'OJCkt!l utrustas m ed en reaktionsmotor 

som startas, na1:yroJeklilen lämnar eldröret. Granalerna för~ 

ses med ;n brannkammare i form av ett ringformat hål 

son~ bakat _avslnlas med dysor. BrännkammLaren omge;. 

sprangladdnmgcn. o_ch en bränslebehålla re , som är fvlld n~cd 

ett fly~a~~~le l~_alor.~nk t drivmedel, som till skillnad ]not krut 

t~r ,dec for forbranningen nö<händiga syret från den med 

hogt h)•ck genomrusande luften, varigenom en stor vikts

bespnl'll.~g ~r~1å~l?s. Förbrä_nningst~tbytct växer m ed hastig

h~ten Jlcl ptoJel~hlen. Det fmns dnvmedcl såsom kolsvah·a, 

vilka har _kalorlfal, som ligger 10 gånger högre än normala 

k~·uts, .. va~·1genom man teoretisk t kan få en nlYckct stor skott

VHl.dsoknm~:. Försöksprojektiler ulan sprän-gladdning eller 

badas~ ulskots med 1000 m /s ur en 15 cm kanon varYid en 

?k.ott~I~ld av 180 km erhölls genom förbränning a~ J·olvsalva 

l .! cakti?nsmolorn. Denna konstruktion ~ir dock inte lämpli er 

f?r k ali.~)!" ar und_er c :a 21 cm på grund av ringa utrvmm~ 
for .. sprangl~ddnmg. En 28 cm projektil berä,knas få en 

spra_~1glad~lmng av endast 10- 15 kg. Principen att medelst 

e1~ langsgacnde kanal genom projektilen nedbringa luflmot

s ta::d~t ~-Jar llatcnlcr~ls så tidigt som 1803 (jfr även P. \Yag

Eet · Sh:?mtmg.scnergi ~~nr~ n;echaniscl_1e Arbeit, Berlin 1911) . 

tt speciellt p10blem for Ifragavaranfle projektiler iir d e an

o.rdnu:gar, so~n n~;'lste vidtagas för att få tätning och rota-
h on v1d utsk.]utmngcn. ~ 

Avsmalnande bakdel. 

Det finns otaliga patent på lösa hakstvekcn som sedan 

de av]~astats framför mynningen minska- proj~ktilens sug

~1olsta.nd, som nonder ljudha~_tighetcn utgör en betydancle 

1 
el a: h~ftmotst~ndet.' m~n an har troligen ingen såc~an 

co~1 Sli uktwn a_nva!1ts 1 stnd. Som exempel kan nämnas en 

s k duplcxproJektJl, konstruerad år 193-! av K L. Hayden. 
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Jpränqladdninq 

U trtri:imn i nqs · 
O'ppninqar 

Bränsle 

Xolsyra 

Di! sO 

Fig 11. 

Tromsdorffprojektil. 

Denna konstruktion p ås lås fö rdubbla skottvidden. Oft a nH·d
för dock dylika konstruktioner ökad spridning på gmnd <1 Y 

den s löt, som erhålles i mellanballistikområdet. 
Konvenliella granaler har ofta avsmalnande bakdel, vi lJ.;;' l 

är förd elaktigt vid utgångshastigheter under c :a 900 m / s. 

Underkal i b re r i ng. 

För att erhålla god verkan vid stridsvagnsbekämpning p[l 

större avstånd (upp till 1000 m) kan man använda an
tingen underlcali brcrade projektiler för att erhålla stor nn· 
slagshastighet, eller riktad sprängverkan (RSY) , för atl ge
nomtränga mycket tj ockt pansar. Kombination av dc s-.a 
principer är dock knappast lämplig. 
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Fig 12. 

Haydens dupl exprojektil med löst bastycke. 

. 8 
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Luftmotstånd •4 
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projektil med rak bekdQl 
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:Pro j ekt il med 

rnalnande bak-l ave 
l dal 

O 0 , 5 l ,O 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 

Projektil~ns hastighet relativt ljudet. 

Fig 13. 

Den avsmalnande bakdele:1s inverka n på luftmo ts tå ndet. 
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Fig 14. 

Drivspegelprojektil loppe t. 

För beräl·ning av pansargen om sla g kan användas. <l en 

fransk e översten Jacob dc i\IarrC's fo rmel, här skriven p 1 

ett m era ovanligt sätt: 

l ' -t 

(~) 
p 2 

k. - 3 v 
c a 

där ~; = pan sa rgenomslag 
c ka liber 
P = proj ektilvikt 

V anslagshastighet 
n 

k = en faktor, som b eror p<l. anstagsvinkel, punsar('!.' 

egen skaper och projektilens h å llfasthet. 

Formeln v is a r, alt pansargenomsl aget ökas vid en viss k a
p 

libcr, om anslagsh astigheten o<:h c3 (proj eklilviktskocff i-

cicnten) ökas vilk e t k an uppnås medelst und erkalibrc r i ng. 

Av underkalibrerade kärnprojektiler finnes två olik a ul 

föringsformer, drivsp egelprojekti'l och f'li.insprojeklil. 

Drivspcgelprojektilcn, som lance rats av den fransk a vn

penfirmm~ Ed g a r Brandt u n d e r benämningen sa bo t ( tr b~sko) ' 
k an a nvändas i · ett vanligt eldrör utan ext r a a nord mn gar . 

Utanför mynningen avkastas drivspegeln , som är lösl fö re

nad m ed proj ektilen, vilk et dock m edför risk fö r ökad 

spridning. I Sverige har ingenjör Sven P hilip i armeförvall -

·Hl3 

Fig 15. 

Drivspegelprojel,ti l med stödring enligt patent av ingenjör Sven Philip. 

ningen tagit patent på en stödring (se fig 15) för undcrl,;:a

lib!:ig projektil (patent Nr 13375) med Lvilken godtagbara 
spndningsresultat erhållits. 

D,rivspegelprojektilen har i allmänhet bättre c-värde än 

flänspro j ektilen. Vid flänsprojektiler kan kalibern reduce

r.as med c:a 25 %, m en vid drivspegelprincipen ända upp 

hll 35 %. A andra sidan förlorar drivspegelprojektilen i vikt 

genom de bortkastade delarna, varför den specifika b elast
ningen blir ungefär likvärdig. 

Projektilen har en kärna av wolframkarbid, som har spe

cifik vikt ca 15 (mot 7,8 för stål) samt stor h å rdhet (AT 

1953:1). Den sintrade ·wolframkarbidkärnan splittras under 

genomslaget och förorsakar e tt dödligt r egn av fina fragment 

på insidan av stridsvagnspansaret Eftersom projektilen s to

tala v ikt är ungefär hälften av en vanlig pansarprojektils, 

kan utgå ngshastigh e ten höj as från 700 a 900 m / s till 1100 
a 1400 m /s . 

Flänsproj ektil en (Littl e John eller Janecck) har flänsar 

av stål, som vid passage genom mynningsförträngaren pres

sas intill projektilens si d or, Yarför inga delar kastas av 
framför mynnin gen . 
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l 
i L ____ _ 

Fig 16. 
Genomskärning av en tysk pansarbrytan~e proj~ktil "med ~volfram-

.. a··rJdes under Sista kngsmanadeina. karbidkarna, som anv · -

Fig 17 . 

Tysk 2.S/ 20 mm flänspro jektil. 

Som exempel på underkalibre rad ammun~t~on ~wt~ D~i t~J~~ 
. . jel·lilen till den tyska 30 mm akan ~11'-- 10u. l\;cd _ 

nas_plt·<t):lvi~l - t a'' •_):;o a od~ vid en anslags_hast_ighct av \)~10 Jll ~· 
l)rO]C ~ t ~ · ,_).___. :::-· • b" ·11- ·· . , 100 n til l . l - 1t·o "e]·ll.le'n med wolframkar H ~atn,t g·cnoms og l J ~ · . 1 1 l"l 0 

- 1 t Y , . . , go<l kvalile vid 60 o onslagsvlll '-e . a grun< , pansar av " 
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brist p å wolfram användes även stålkärna, som do<.:k un
der samma förhållanden endast genomslog 60 mm pansar. 

Riktad sprängverkan. 

I USA upptäckte professor Charles E. Munroe vid flottans 
torpedstation i Newport av en tillfällighet redan år 1888, ail 
man kunde koncentrera sprängverkan genom en lämplig ut
formning av laddningen. En tysk ingenjör E. Neuman, som 
ej kände till Munroe's upptäckt, tog 1911 patent på princi
pen, men det var först vid tyskarnas inmarsch i Belgien 19-10, 
som fördelen med riktad sprängverkan »slog igenon1» genom 
erövringen av det väl skyddade forlct Ebcn Emael medelst 
konladdningar. ::\'ågra år senare använde amerikanarna rik
tad sprängverkan i bazooka-granaten, britterna i »piat»
proj eklilen och tyskarna i Panzcrfaust och Panzerschreck 
(som genomslog 80- 100 mm pansar). I Korea använ
de amerikanarna en superbazooka sedan andra världskri
gets bazooka visat sig otillräcklig för att genomslå moderna 
ryska stridsvagnar, som dels ha mycket tjock pansarplåt, 
dels fro nten utformad som en båtstäv, varigenom anslags
vinklarna i allmänhet bli små. 

Riklad sprängverkan kommer knappast att anv.ändas i 
sjökriget på grund av det ringa hål, som_ erhålles. Mot strids
vagnar däremot är RSV ett utmärkt hjälpmedel, dels beroen
de på, att stridsvagnens volym är liten, dels heroende på, 
att splint på plåtens baksida kan anställa stor skada. Med 
RSV kan man uppnå genomslag i plåt, som är 3- 6 gånger 
proj ektiens kaliber, men det är svårt alt få alla inverkande 
faktorer att samverka. En ingående analys av RSV-prohlc
men har publicerats i Bulletin of lhe University of Gtah, vol 
37, 19-Hi 

Sprängladdningens mot målet vända del är försedd med 
en konisk urtagning, beklädd med en tunn metallkon av 
koppar, järn eller zink. Vid laddningens detonation sam
manlryd.;.s melallkoncn, som får my<.:ket s lor maximihastig
het (6000- 7000 m / s efter <.::a 1,5 m) och mycket hög tem
p eratur. Härvid bildas en »projektil» som emellertid förc
gås av en »stråle» av mctallfragment. Det är denna strål e 
som har den slörsta genomslagsförmågan. Strålens hastighet 
avtar relativt snabbt och har sjunkit till 3000-4000 m /s ef
ter 7,5 m. Man hör använda ett sprängåmne med så stor 
detonationshastighet som möjligt. I USA användes därför 
50/5CI pcntoli le (50 7o trotyl -+ 50 % pcnlyl). 
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· )i~ 1 .·-:r--.~,"·'·>-....... ~ <:> .... .
 ,,.,.· 

·~, .. ;;(411.:-'/';.·,~; .......... ......, 

l . f. \ 
"Projektil" "Stråle" Detonations-

av me tall- våg. 
fragment 

Fig 18. 

Komponenter v id riktad sprängverkan. 

Pansarplåt 

På grund av proj ektile1:s rotation uts~tt~s me_ta!lstrftl :.'n 
för centrifugalkrafter, vangenom den splittl as , vilket m ell
för minskad genomslagsförmåga. Man anse~, at~ genomsl ag
ningsförmåga n nedgår till 50-75 7~ om. proJekhle_n skall ges 
tillräcklig rotation för säke1:. styrn_mg. Del~ _m~~~r~l~ans~c~ :o 
mm anununition, som nu anvandes I _Kor_ea, at __ dalf01 uh us L1~l 
nwd fenor. Dessa fälles ut, då proJektilen lamnar det .:·cff 
lade loppet, varigenon1 r o tationen minskas. RSV _ger sa.mr; 
och ojämn verkan vid m ycketo st~ra ansla~shast!ghetet . p,1 

grund av den korta tid, so~1 star hll bud_~ fo~. stralei~s bii ~l
ning om ej tillräckligt has hg t verlc~nde tan.~ror (t ex :lekt
riskt) användes. D en störs t_a praktiskt a nvandbara an~lags
hastigheten ligger därför vid 300- 400 m /s m_~d nuva t ~~h le 
initieringsmetoder. Häri ligger en av RS V :s stors ta begr~u1s
nincrar. Då h å ldiametern inte är mer än c:a. 3/ 10 a_v spra;~g
laddninoens diameter, är det också n ödvändip;t att t1~lrack lJ~t 
stor kaliher ( > 7,5 cm) användes _för att erforc!erllg ehoet
verkan mot en stridsvagnsbesättnmg skall c~·.h allas.. ·' 

Tyskarna arbetade mot _slutet av .. and r~" varl~l_s~cn?et. ~J~;~ 
en pansarvärnsraket med nk ta d sp~·angverl ... an,. dat PI ecJ.. _ 
nen förbättrats genom att raketen gJor ts styrbaL De1ma, P ~:_n 
sarvärnsraket, s'Om hade typbeteckningen X 7, avsågs fa ful -

jande data: 
totalvikt: c :a 9 kg. 
sprängladdning: 2,5 kg. 
hastighet: c:a 100 m / s. 
räckvidd: 1500 a 2000 m. 
kaliber: 15 cm. 
längd: 50 cm . ) 

~ f l t. l t C>Cll 1·a .. ci:\' I.clcl sta .. J11Jllr> eJ överens. (Värdena ör ws 1g 1e • - u 
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Fig 19. 

90 mm antitanksspränggranat med riktad sprängverkan. 

Styrning: genom fina lrådar, som raketen skull e dra med 
sig från utskjutningsanordningen. Spårljus på raketens 
vingar skulle medge skytten att se raketen i en kikare och 
genom styrsignaler kunde han hålla raketen på det mol 
målet riktade hårkorset. 

Uppgifter i utländska tidskrifter tyda på att man i olika 
länder a rbetat vidare p å d Pnna ide, och nu har sådana pv
r aketer färdiRutvecklade oc h tillverkade. I USA har förslag 
fr amförts alt hygga lätta stridsvagnar (10 ton) utrustade 
m ed styrbara pv-raketer. 

P lastis ka spränggra na te r. 

I Storbrilannien har man konstruerat s k plastiska 
.spränggranater (eng. \Yallburster, \V. B.) d v s tunn
väggiga projektilkroppar med s t or plastisk sprängladd
lling, som li gger innesluten i gumm ihölje, och detta i sin 
tur i ståltrådsnät. \'id granatens ansJag mot pansaret, skall 
den h ärdade spetsen bita sig fast i p1ålen och räta '-1PP gra
n aten om ;:tnsJagsvi n kel n > 55 o , varvid projektilväggarna 
sprängs, medan sprängladdningen, som h å lles samman av 
nätet och gummit pressas mot plåten som en kaka med bas
r öret i mitten. När kakan blivit c:a 8- 10 cm tjock, erhålles 
maximal verkan, och då tänder bas röret. Verkan i pansar 
erhålles främst genom utstötning av splint, som få r en 
h as tigh et av c:a 180 m / s, på plåtens insida. Enlig t uppgift 
slår en D,-1 cm granat med en sprängladdningsvikt av 2,3 kg 
ut c:a 7 kg splint på baksidan av en 10 cm tjock plåt. Ge
nom v~irmebehandling kan detta dock möjligen motverkas. 
Granaten lär inte kunna utskjutas med stor utgå ngshastig
h et, och anslagshastigheten m ås te också vara låg för all god 
verkan skall erhålla s. 

T idsk1·i(l i Sjöz iiscudcl 35 
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Anslags Y in kel 
lntllil 55" 

PIOSf1SA 

Anslag 

Fig 20. 

-·-· l -""'-. . ------

·. t we. grana 

Principen för plastisk spränggranat, vVall burster. 

Sprängverkan. 

Vid försök på Zugspitze under kriget fann ty~karn.a , at ~ 
man kan erhålla större sprängyerk~n gen~m mterf erens 
mellan två chockvågor, om två ladclnmgar bnngas till d etn-
nation samtidigt. 

Det visade sig även, att man erhöll minskad verkm~ mot 
flygplan på höga höjder vid cleto1~ation av e~: kon~.enhon c}"l 
stor fri laddning. Detta b eror pa lu~.tens la~re tath ct. \,t 
7.000 m höjd är tätheten endast c:a halften sa stor som 'td 
marken. . .. . . . \' 

Som det sista provet i en ~;eric om b o sprang:1111~~u : ~ -
lossades den 25 maj i Nevadaöknen en atomproJektil ft ~t~~ 
den uneler 1952 bekantgjorda 28 cm atomkanoncn. ~t:llt
en kommunike från försvarsdepartementet och a~omld af, _ 
I·ommissionen är elen projektil, som nu skall slqutas, n, 
" Y l f.. ·· .l e en rustad med en atomspets. l Jäse_n 1a~: . ?r ~1arvaranu · n-
maximiskoHvidcl av c:a 35 km, v~.lket ~r 1 ~!1msta laget. ~dt 
ligt uppgift avser. man dock a~t O~(a sJ...ottv1ddc~ ,genon.l '·t
ändra granaten hll en uk-pro]ektJl. Den nuvmm.de gt a n, 
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ten har en längd av 70 cm och väger 450 kg, medan en nor
mal 28 cm granat väger c :a 300 kg. Bet har säkerligen inte 
vari t något lätt problem att få plats m ed de nödvändiga 
ingredienserna för atomsprängning på detta ringa ulrymme, 
då Hiroshimabomben hade en längd av 8 m och vägde 5 
ton! Granaten lär ha en dödlig verkan på elt område med 
1 km radie och anses motsvara 15.000 ton trotyl. 

Trots de under andra världskriget ymnigt slrömmancle 
nyheterna om mer eller mindre fantastiska sprängämnen 
har trotylen behållit sin p lats som det vikti gaste spräncräm
net. Det visar sig ofta efter en tid, att nya sprängämne~1 h a 
avsevärda nackdelar, såsom bristande lagringsbeständighet 
och stötkänsligheL Trotyl reager ar ej heller med de mate
r ial, som vanligen användes i ammunition, vilket är en myc
ket stor förd el. Redan uneler första världskriget fann öster
rikarna, att man genom~ inblandning av c:a 15 % aluminium. 
kan ök a gastemperaturen och därmed förlänga tryc.kverkan, 
vilket är särskilt fördelaktigt vid undervattensexplosioner. 
De österrikiska torpederna med stridskoner innehållande 
Ammonal hade stor framgång mot italienska och franska 
slagskepp. Som exempel under andra världskriget kan näm
nas minol eller amatonal, som. är en blandning av ammo
niumnitrat, trotvi och aluminium. 

De tyska aluininiumsprängämnena under andra världs
kriget skilj a sig dock från den österrikiska ammanalen .ge
nom sitt syreunclerskott. Försök hade visat (jfr A. St~tt
bacher: Spreng- und Schiesstoffe, 1948), att lättmetallen trä
der i funktion först bakom detonalionsvågen. 

Både tyskar och de allierade hade besvärligh eter med 
gjutna aluminiumhaltiga sprängämnen i form av loppkre
vader och dylikt. Undersökningar visade, att gjutningen 
måste ske med mycket slor omsorg, för a tt man ej skall få 
kaviteter , vilka kan förorsaka en mindre önskvärd detona
tion vid häftig ac.c.elera tio n.. Vid fr mus tällning av bland
sprängämnen kan främmande substanser och fuktighet 
medföra kemiska reaktioner, som~ öka sprängämnets käns
lighet (jfr Mctal Progress 1951: 6). Enligt Modern Ordnance 
Productian 1950 använde amerikanarna uneler andra världs
kriget kontinuerlig röntgenkontroll av sprängladelade gra
nater, för att kunna utsortera granater med »gjutmästar
boställen». 

Tyskarna använde i mingranater nilropenta (pentyl) eller 
hexogen + aluminium (HA -11). Pentyl och hexogcn (i USA 
benämnt RDX) är dock båda alltför stötkänsliga för att i 
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oblandat tillstånd användes i granater. I USA anvä ndes 
bl a Composition B, som är en mindre stötkänslig blandninu 
med 60 Vo RDX och 40 % trotyl, som ansågs vara 3;) '~ 
mer brisant än enbart trotvl. 

Tyskama hade besvär n{ed blyazid som initieringsmedel 
i tändrör. I fukti ·g luft, som innehåller C02, kan den m ycket 
stötkänsliga kopparaziden bildas, om detaljer av kopp ar ell er 
mässing användes i röret. 

Verkan mot flygplan. 

I de tla sammanhang kan några utländska erfarenheter 
fram.läggas angående luftvärnsgranaternas verkan mol fly !..;-
plan. 

I början av andra världskriget trodde man i Tyskland , ull 
en 8,8 cm spränggranat, som. kreverade på c :a 25 m avstfmd 
från ett bombplan skulle hindra detta att återvända till ha
sen. Kriget visade dock, att moderna flygplan hade mycket 
större motståndsförmåga mot lv-eld än väntat, sam.t atl dc, 
även om de åsamkats stora skador, kunde flyga hem. med 
huvudd elen av besättningen i behåll. Enligt samstämmi ga 
uppgifter från tysk och allierad sida visar krigserfarenh eten, 
alt förluster av flygande personal nöter mera på ett fly g
vapen än förluster i materiel, under förutsättning alt flyg-
industrien är intakt. 

Enligt erfarenhet från andra världskriget tål ett flygv apen 
en förlust av c :a lO %. Tyskarnas förluster vid anfallen mot 
England var 8- 14 % och de allierade förlusterna n1ot Tysk-
land 3- 8 c;'o (AT 1948: 4c). 

Enligt tyska erfarenheter under slutet av andra världsk ri -
get har granater med en kaliber > 7,5 cn1 avgörande ver
l,:an på ett så litet avstånd som R(i meter) = C- 1, där C 
kalibern i cm. 

Undersökningar under den tyska ballistikern Schardi11s 
ledning ledde till uppställandel av en formel , med vill, en 
man kunde beräkna det enskilda skottels verkan. 

Formeln lyder: 

p =e 
n 

n 

(~m) 

där P - nedskjutningssannolikheten om träff erhålles. 
n 
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-~111. = den en~rg!mängd, som i genomsnitt erfordras för 
stortm.~1g. Energ1~uangden består av såväl kemisk 1 . . 0 • 
som rorelseenerg1. e.l e1,1 
, E m ~estäJ~.!d~s ,genom utv~rderi1:g av nedskj u lningss la tisli-

] ... en, och _ansags for ~nth·a vardskngets flygplan vara 150.000 
60.000, 2;),00~ kpm for fyr-, två- och enmotoriga plan. ' 

E = den ~ det aktuella fal~et tillförda energimängden. 
n -: en exponent, som vanerar med projektilsiaact y:ir-

det pa n anses vara c :a 1,5 (jfr AT 1952: i). b · c 

f 
o Det skoltantal (N), som sedan erfordras för ncdkämrming· 
as ur sambandet c , ' 

1 

N =_:_ 
p 

n 

Minimimäng(~en sprängämne för alt brinaa ett -!-motori at 
b?mbpla~_1 (Flymg Fortress, vägande 25 to~) att störta vld 
d~rel~t traff, .an:es enligt tyska erfarenheter vara -!00- 500 , 
tlot)l

0 

(Intetavw ~-D-18:1-3). Denna sprängämnesvikt l:ca~ 
uppn~s med 20 tr_~1f~m· mec! 20 mm sgr med 25 g spräng
lacldn~ng eller l traff med 5;)-60 mm s gr med 450 u s·)l'än 'g·-
laddmng. "" l , 

E1:ligt _an~~:a t~ppgifter behövdes det 1000- 1200 g för att 
~ulll ... _?mligt .forslora de tyngsta lyska fly ar)lanen un~ler and-
la varldsknget. b c . 

Enli.gt a.merikanska erfarenheter skulle sannolikhelen för 
n
1
e.c

1
lsk]utmng av moderna m otstå ndskraftirra flvgplan vid 

o I .;.a krevadavstå nd vara: "' " 

l 

Sannol ikhet: 
l 

Kr\liber 

7,FJ l 10,5 l 
--~ 

1~ c m 

75 °/o 5 l1l 7 m lOm 

50 °/o 8m Hl m lG m 

25 °/o 13111 20 m 23m 

10 °/o 17 m 25m 23m l 
. Filmer, som upptogs av tyska jaktflygare under luftstrid, 

~~s~cl e ~tt det fordr.ades c:a 30 träffar med 20 nun ammu-
1~tJ on for att nedsJ.quta ett fientligt plan (medeltal av jakt
p an och bombplan). 

t(nligt In leravia 1952 :lO anses »den dödliga dosisen» för 
e modernt bombplan (100- 160 ton) vara c :a 750 gram. 



502 

~ 

~ 

(~25 --- ............_ '\ t\ l ' r J; VI v ·------
) 

b r 
""-
~ 

(1,.5-.. ~~~ t''"' , 

~ v ~ ~D / 
/ 

~ ~ 
~ ~ ~ ~ ~ /_ ;lo'"~ ~ ~ v 

~ F-

Fig 21-22. 

Splitterfördelning för 3,8 och 10,5 cm lv-granater av förkrigs mod ell. 

Nedanslående bilder visar splitlerfördelning vid tyska X.X 
och 10,5 cm förkrigslv-granater. Kurvorna, som p[nninna o111 

fjärilar, visa gränsema för olika spliltertälhet, med vil ket 
avses antalet verksamma splitter per kvadratmeter. Proj ek
tilens verk an beror av en mängd faktorer, såsom slålsalll
mansätlning, pro j ek lilens vi:iggtjocklck, kaliber, sprängäm ne, 
sprängladdningens vikt och hastighet vid krevaden. 

Granatens trvck- eller minverkan är dock däremot i del 
närmaste ober-oende av projektilens hastighet i krevad
punkten. 
Belräff~mde proj ektilverkan ur medicinsk synpunkt hän

visas till Kungl Krigsvetenskapsakademiens Handling::ll' och 
Tidskrift 1953: 6. 
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L.uftvä r n sr o bota r. 

~{on;entionellt luftv~~·nsartilleri _h ar svårt att n edkämpa 
mal pa mycke t stora hoJder. Framhelens luftvärn m ås te där
för komplett~ras med styrbara robotar, vilka dock blir myc
ket st01:a, svara alt konstruera och dyra att tillverka. Ä ven 
on~ van e -~-v-robot i sig sjä_l~ är m_ycke t dyr jämfört m ed en 
svar lv-pJaS ~~1ed ai:.mlUI~Ihon blir dock troligen de to tala 
kost~wder~:a for .. bekampnmg av flygplan på höga höj der sä
koerhgen lagr_e for lv-robo tar på grund av pj äsernas relativt 
Jaga eldhas tJ ghet och ringa träffsannolikhe t på grund av 
den långa sk j u ltiden. 

_I USA:, Storbritannien och Sovjet pågår ett intensivt forsk
~nngsarbete m ed lv-robotar .. USA har t ex lagt ned 2 mil
Jard~r d_ollar: - 11.000 __ miljo~~er. kr - p å robotvapen d e 
s~na ste fem aren, m en annu lar mget vapen vara fullt fär
digutprovat R edan _under andra världskrige t hade tyskar
na k ons truerat ett fl ertal lv-robotar bl a HS 117 Schmet
t~rliJ~g, Rheintochter R 3 och YVasserfall (TiS 46: 8), Den 
sistJ1amr:d~, so~n drevs med anilin och salpetersyra, hade 
e.n n~ax1_mihas~1ghe! av c :a 660 m /s. Bruttovikten uppgick 
h~_l eJ ~mndre a1~ 3.;::,00 kg, och sprängladdningen var 250 kg. 
~ackv1dde~1 beralmades vara 24 km. YVasserfall utvecklades 
I Peenemund_~ av V2 :s konstruktör, professor Otto von 
Bra~m, och holls av tyskarna sj älva som det mest lovande 
proJ ektet m en nådde ej fram till serietillverkning. Enligt J. 
of the Am. Rocket Soc. :naj- j u ni 1952 fortsälter l'VSsarna 
m ed \Va:sserfallprojektet i det återuppbyggda Peenerniinde . 

. I USA. är fyr_~ 1':-robotar i ett långt framskridet utveck
lmgs_stadmm, nam:llgen armens Nik e (uppkallad efter den 
g~:ek~ska seger~udmnan) och Loki (Bendix) samt flottans 
1 er"l"ler (Convarr) och Lark (Fairchild). 

Yid försök l!nder 1952 }vekades den slvrbara Nike för
störa en _fjärrkon troller.ad -besä ttningslös B-17 och uppges 
nu vara 1 I~l r.ssproduktwn , m edan an dra uppgifter anger, 
att d e t fortfarande dröjer år, innan något av projekten är 
klara. Nike sk all enligt planerna styras från marken och an
seos kunna >:plocka ned» ett fientligt jaktplan på 16 km av
stand upp till 9,6 km höjd. D ess ra stighet lär vara 1.600 km/ t 
och sprängladdningen 150 k g. ~ 

~ark har star traketer och drivs sedan m ed två flytande 
hranslen. Under den första delen av banan styres den från 
l11arken, men i närheten av m ålet träder ett målsöknings
aggrega t i funkti on. 
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Fig 23. 

Schmetterling. 

Fig 24. 
Rheintochter. 

Fig 25. 

WasserfalL 
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Fig 26. 
L ark. 

, .. (; 7 r; 

1~ ~~ ~ • 

l \ 
:/ l r l l 

Fig 27 . 
Terrier. 

l. Tändrör ; 2. Sprängladdning; 3. Korsvingar ; 4. Styrorgan ; 5. Driv
medel3behiillare; 6. Elektrisk anslutning; 7. Fenor; 8. start

raket; 9. Fenor på startraket. 

Loki, som skall ha lika stor huslighet som en projektil, är 
ej målsökande och skall kunna användas upp till 20.000 m 
lllå lhöjd. 

Tenier väger enligt uppgift 1,5 ton och skall kunna ut
nyttjas på 15 km avstånd. Den styres från ett fartyg me
delst en stråle mot målet och initieras av ett avståndsrör. 
. Enligt den brittiska industriministern Duncan Sandys har 

fJ ärrstyrda raketer fått högsta prioritet under år 1953 . .Mr 
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Sandys m eddelad e, a tt trots a tt m å nga tekniska svårighe
ter å terstå r att lösa, så hade Stor britannien nu kom mit in
om »m ä tbart avstå nd» från den tidpunkt, då serieti llve rk
n ingen k an börj a . 

Ett j aktplan Jned en h astigh et av 1000 km/ t har på 3000 lll 
h öjd en svängningsdiame ter av ungefär Ll km och på högr e· 
höjder och m ed större fart ännu större. Bå de m ed hänsv11 

till planets hå llfasthet och till piloten k an man inte över
skrida en acceleration c :a 6- 9 g. För bombplan ä r den ti Jl.
lå lna p åkänningen avsevärt lägre. Robotarna be räknas ha 
4 a 5 gånger bättre vändbarhet än elt j aktplan . 

Storbri tanniens försöksfält för r obotar är \Voom er a i d et 
austral iensisk a ökenområ d et. Där har provskjutits en robot 
m ed en m aximihastigh e t av 900 m /s, som anses va ra a n
vänd bar p å högr e höjd än vad nuvarande bombplanen k a u 
uppnå . (A1irforce 1952 : 9) . 

I Schweiz h ar Oerlikon d emons trer at en 5 m lång radar
s tyrd luftvärnsrobot, som utskjutes från en transportabel la
ve tt. E n »s trålsändare» hå lles kontinuerligt inr iktad m ot m a
let och styr raketen , som har en startvikt av endast 250 k g, 
eft er en s k » tre.punktskurva» . Roboten drivs med salpeter
syra, och maximihas tigh eten uppges va r a 750 m /s samt d en 
takt iska räck vidd en 20.000 n 1.. Sp rängla ddningen är 20 kg 
och i1~ itieras med zonr ör. 

K r ut. 

Under förs ta världsk riget hade i Tyskland produ kt ionen 
av fett och socker b livit lidan de på grund av tillverkningen 
av glycerin för ncgl-krut. En artilleriofficer vid namn Ul o 
Gallwitz började därför efter k riget a l t systema tiskt unde r 
söka lämplig ersättning för ncgl-kruten, som dels skulle va
ra mindre urbrännande, dels inte inverka på livsm edelpro
duktionen. I sin bok ~- Di e GeschiHzladung» (även utkomm en 
som PB-rapporl 270591), har Gallwi t z sammanfatta t si n a 
erfarenheter. Han avslutade 1931 sin doktorsavhandling, som 
behandlade dialykoldinitralkrutcn (kallades i Tyskland G
krut). Diglykolkruten blev färdiga för serieproduktion om
kring år 1937. Tack vare diglykolkrutens låga k a lorital (c :;1 

f:i90 cal/g), erhölls minskad eldrörsslitning. Gallwitz uppger 
således, att en minskning av kaloritalet hos negl-krut frö n 
D50 till 820 kcal/kg höjer livslängden för en 8,8 cm lvkan 
med \'0 = 8-!0 m / s från 1.700 till 2.500 och att en y tt erligar l' 
sänkning till 690 kcaljkg sk ulle medge ett skottanta l av c :n 
16.000 st. (jfr Tf KA 1953:2) . 

' 
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Fig 28. 

Oerlikons luftvärnsrobot. 

I Tyskland liksom även i Storhritannicn tillverkades nitro
guaniclinkrut (i Tyskland kallade Gudolkrul), som dels var 
m ycket litet nrbrännnnde, dels nära nog flamfria. Dessutom 
upptog de mycket litet fuktigh et, vilket är av särskilt s lor 
betydelse för marinen. Diglykol- och guanidinkruten var från 
början ersätlningsmedel för ncgl-krut, m en vi sade sig sedan 
vara d essa överlägsna i många avseenden. Enligt vissa upp
gifter skall dock diglykolkrutens lagringsbeständighet vara 
en svagh et, 

Den gamla r egeln, alt laddningstäiheten (i första hand 
vid ncgl-krut) inte få r överst iga 0,7, g~iller inte vid låga 
kalori tal. 
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Gallwitz ger följande samhand: 
570 

6 = -- där Q betecknar kalori talet. 
max Q 

Man hör dock observera, att kaloritalet ibland angiYes som 
effektivt värmevärde i andra fall som kalorimetriskt. 

Tändrör. 

I fråga om tändrör, så går man nu mer och n~er över till 
sprängkapselsäkrade rör, t ex med »shutter» pa w·und av 
att luftvärnsaranaters laddningar (genom övergång tJll lun n
väo·giga sprä~1ggranater) b livit så stora, att man inle l ~_n gre 
ur

5
praktisk synpunkt kan göra eldrören loppkre:.adsakr:I: 

I Tyskland frångick flygvapnet kr.avet på lopps~~-.erh el _I 

flygplansvapen r edan i hörjan av knget, m~n luftv::npet bi
behöll detta krav ända till 19-!3, då man nunskade pa fo rd
rinaarna genom att föreskriva att endast projektiliiiget }Je-o ~ 

hävde vara krevadsäkert. 
En loppkrevad i en flygp1anskano!1 är särskilt farlig. Tysl;:

arna strävade därför i slutet på knget alt konstruera ele kt
r iska tändrör, som voro absolut loppsäkra, vilket dessulom 
hmde kontrolleras under ti llverkningen. Tändrör, som iir 
bvaada IJå IJ''l'O teknisk &!rund, är mindre lämpliga fr m n fi:n· 

" n ::> .J ~ l l l t' l allt heroende på satsernas förändr a c_ e ege:_1s {.ap era m e t I( L'!l 

på grund av fuktighet m :n. ~1ekar~lska tandror a an~h~a st
dan kan hopmonteras fel3.ktlgt, v1lket kan vara svan alt 
kontrollera. 

Amerikanska tekn iska rapporter strax efter andra världs
kriget behandin de möjligheterna ~l t störa zo_nrör. R edan d<l 
VT-fuze försla gången insattes v1d markslnder under von 
Rundstedts vinteroffensiv genom Ardennerna 1944, h ade 
amerikanarna speciella observatörer vid fronten, för att stu
dera tvskarnas motåtgärder, vilka dock u tblev, hl a beroe n
de på: att tyskarna inte ens v~sste, ~tt zonr?r använd_?s. Te~l
retiskt går det att genom »J ammmg» hnnga zonroret ti ll 
krevad i dess bana, innan det når målet. Denna svaghet ha r 
stormRiderna säkerligen sökt övervinna sedan andra världs-
krigets slut. . 

I slutet av andra världskriget lyckades amenkanska lY
förband skjuta ned fientliga plan med 90 mm lv-kan m.c d 
en ammunitionsförbrukning av endast 20 skott per nedsk.]ll 
tet plan tack vare VT -fuze. , 

I 1~yskland, USA och Storbrilannien hade man ocl.~sa 
konstruerat of)tiska zonrör, som dock endast kunde anvan-
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das vid dagsljus (jfr Ordnance juli- aug 1\:l-17). Optiska rör 
användes bl a i den amerikanska 11 cm lv-raketen. 

Enligt tyska uppgifter skulle vid 8,8 cm kaliber anslagsrör 
vid träff ha fem gånger större chans än urverksrör att få 
flygplan att störta. Vid 10,5 cm kaliber skulle möjligheten 
vara tre gånger större. 

Zonrör anses medföra c:a fyrdubbel verlwn jämfört med 
urverksrör. Detta beror bl a v på, att krevaden vid zonrör 
inträffar framför flygplanet, och a tt skrolet då rör sig mot 
flygpl anet. Anslagsrör kräver dock bättre eldledning än zon
rör, som har fördelen att »förstora» målet genom sin av
ståndsverkan. 

Enligt Anti-Aircraft Journal nov.- dec. 1951, har ameri
kanska VT -fuze till 90 mm kan en funktionssäkerhet av 
70- 75 7c , men vid skjutning i slitet (över 1.200 skott) eller 
skada t eldrör minskar funktionssäkerheten avsevärt. Del 
amerikanska lv-zonröret skall detonera, då det passerar på 
ett avstånd från ett flygplan av 60 fot (d v s c:a 20 m) . 
Markzonröret är mindre känsligt och måste passera inom 
10 m från flygplanet för att utlösas. 

Spå rljus. 

I närluftvärnets spränggranater upptog spårlj uset förr en 
mycket stor del av granatens utrymme, vilket gav låg spräng
laddningsvikt. Genom att ta bort spårljuset på den tyska 
37 mm MGr 18 kunde sprängladdningen ökas från 30 till 90 g. 
Nutida spårljus för luftvärn har avsevärt kortare brinntid 
och avses ej så mycket för eldreglering utan i första 
hand för att kontrollera, att rätt mål beskjutes. I nattstrid 
och då särskilt för fartygets luftvärn är spårljuset direkt 
olämpligt, då det pekar ut fartygens läge för anfallande flyg
plan. Däremot har spårljuset sitt Lerätligande i övningsam
m unition för utbildning av eldledare. 

Patronhylsor. 

Patronhylsor tillverkas huvuds~ldigcn .. av. m~ssiTng, n~en 
på grund av den stora kopparhnslen, sar~l~1lt 1 USA, hU
verkar man särskilt för finkalibrig am.m.umtwn, som slukar 
astronomiska mängder metall, patronhylsor av stål. Även 
i Sverige tillverkades under andra världskriget stålhyl
sor. De~sa har nackdelarna dels att de rosta, dels m ås te 
de på grund av risken för gnistbildning förses med e tt lämp
lig t ytskydd, och detta är troligen ännu inte tillfredsshillan
de löst i USA (AT 53: l). l\Iässingshylsor har å andra sidan 
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a ndra brisle1·, såsom spänningskorrosion (TiS 1951: 10) och 

avzinkning (Verks täd ern a 1953: 2) , men dessa problem ka n 

bemästras. 
l Tyskland framställes unel er krige t patronhylsor av sla l 

genom kallpressning. Denna m etod utn yttj as nu i USA oeh 

även i Sverige för tillverkning av granal ämnen. Genom k all

pressi,ing erhålles en materialbesparing av c:a -!0 ;; , oeh 

dessutom få r produkten mycket goda hå llfas thetscgenskn

per, snäva toleranser och god yta, vilket ger ökad precision. 

(AT 53: 1). Undersökningar i USA h a visat, att smidda och 

svarvade granater ofta ä r excen triska , vilket bl a m edfiir 

ökad spridning. 
Ty skarna konstruerade även brännbara patronhylsor. 

Först försökte man använda negl-krut m en övergick sed an 

till nitrerad papp innehållande 12,5 % kväve. För att L\ 

tillräcklig hållfasth et m åste väggarna få r elativt stor tj ock

lek, vilket medförde svårigheter särskilt i automatkanoner 

att erh å lla fullständig förbränning av h ylsan. Därfö r an

vände man särskilt i fl ygplanspjäser en kort mässingshy Isa 

för tätning i förenin g med en pappmanteL 

Papphylsorna, som gick under namn et » \Vaidmannslusl» 

anså gs medföra bättre ekonomi, mindre vild och eliminerade 

utkastningsprocessen. 

Raketer. 

Krutr akete r konnner huvudsakligen att bli e tt komplemen t 

till vanliga projektiler, såsom för lysraketer (TiS 1946: R) . 

Som exempel kan nämnas en tysk lysrak et m ed 21,4 cm k a

liber, vikt 60 kg, skoltvidd 7.200 m och en lystid av 2 m i

nuter. Förd elarna med den lätta utskjutningsanordn ingen 

och den låga accelerationen vid utskjutningen, som medger 

stor sprängladclningsvikt, uppväges vanligen inte av rake

ternas bristande precision. Smn vapen i flygplan komm er 

dock raketerna alt få allt större be tydelse, bl a därför, a tt 

vid utskjutning från ett flygplan ökas raketernas precision 

tack vare flygplanets egen fart. 

Den amerikanska flottans flyg är bestyckat med en icke 

slvrbae 30 cn1 raket »Tinv Tin1», som har en startvikt av 

ii1te mindre än 570 kg ocli är avsedd att användas mot far

tygsmåL 
Den tyska lv-roboten Enzian h ade en stridsspe ts , son1 in

nehöll 550 små krutdrivna raketer Raketerna, som ~kulle ut

skjutas i en 30° kon, ansågs ha en räckvidd av upptill 550 111. 
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Fig 29. 

R 4 M-raket en . 

~är tyskarna i början av 1945 satte in det tvåmotoriga 

r eaJaktplanet Me 262 m ed nva 30 mm akan automatiskt 

sikte och två r aketautomate1:, som vardera iamna skjuta 

24 st R 4 M-raketer steg förhållandet i förluster m ellan 

tyska och allierade plan från l :1 till 7:1 (Inieravia 1951: 10). 

Som exempel kan nämnas att vid ett tillfälle sköt 6 s t Me 

262 ned 14 st Flying Fortress (B-17 E) utan egna förluster. 

Data / ör R ft. M-raketen: 

Kaliber: 55 mm. 

Utskjutningshas ti ghet : 550 m / s. 

\ ' ikt vid s tarten: 3,3 kg. 

Yikt vid målet: 2,7 kg. 

Sprängladdning : 500 g. 

F enslabilisering med klaffar, som slog ut 2-3 m framför 

u t s k j u t n in gsröre t. 

Utskjutningsintervall mellan raketerna: 50 miJlisck. 

R -1 M-raketen var resultatet av en mycket omsorgsfull 

analys av ytter- och innerballistiska förhållanden samt nog

granna träffsannolikhetsheräkningar med hänsyn till bl a 

flygpl anets fart, raketens utskjutningsbastighct och inter

vallet mellan raketerna. 
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Fig 301. 

Oerlikons 8 cm. raket. 

.Ä.ven H 162 var bestvekat m ed 30 R 4 M-raketer förvarade 
i en honungskaklikn~nde behållare under var vinge. Dc 
strömlinjeformade behå ll arna kunde fällas efter anfallet. 
Den totala vapeninstallationen med behållare och rakettT 
vägde endast 250 kg. 

Som exemp el på en m odern flygplansraket, som även tir 
användbar för luft- och p ansarvärn , kan nämnas Oerlikons 
fenstabiliserade 8 cm raket, avsedd för j ak tflygplan (Inter a
via 1951 : 10). När rak eten använd es som luftvärn utsk ju ll'" 
den från elt enkelt lavellage med å tta utskjutningsskenor. 
Lavettaget betjänas av två m an och riktas m ed hjälp av clt 
sikte från Contrave. Den taktiska räckvidden är c :a 4 k lll. 

Oerlikon-raketen h ar en längd av c :a 60 cm, utskjutnings
vikt m ed drivladdning 10 kg, och en m aximihastighet aY 

650-700 m / s vid utskjutning från stillastående. 
Den m axim ala sluth astigheten efter förbränningens slut i 

lufttomma rummet skulle teoretiskt bli: 

G 10 
Vi > c · ln G _:G > 2.000.1n 

10 
_ 

3 
> 700 m fs 

o t 

om man antager, att gasernas utströmningshastighet genol1l 
dysorna är 2.000 m / s. 

Oerlikon-raketen h ar två olika huvuden, dels en spräng
granat med 1 kg sprängladdning och anslagsrör, dels en p an
sargr anat med riktad sprängverkan, som anses genomslå 2:l 
cm pansar. Konstruktionsarbete pågår med ett zonrör till 
sprängraketen. Som pansarvärnsraket kan raketen använ

das upp till 1.500 m avstånd. 
Den raket, som nu använts av amerikanarna i Korea. 

har endast en hastighet av 420 m / s. En ny raket, Hugh es 
MX-90-1, med ett Machtal av 2,5 är dock leveransklar för dc 
tunga bombplanen av typ B-36. ., 
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Det amerikanska jaktplanet F -86 D är beväpnat med 2-! st 
7 cm rake ter placerade i ett indragbart raketmagasin under 
flygl~roppen: Haketen är försed d med utfällbara fenor, och 
~:1axim1hashgh~ten uppges vara c:a 900 m /s. Raketens längd 
ar 1.~ m oeh 'VIkten 8.2 kg. Sanuna raket används i F -9-! C 
Starf1rc och F-89 D Scorpion, som bär 100 raketer i maaasln 
vilka fälls efter sl"jutningen. 

5 
' 

slutord. 

När ~n ny uppfinning kommer fram så får man i början 
bara h.ora t.alas om de~s fördelar. Snart nog upptäcker man 
dock rat.~ oft~, att c~et fmns ett flertal nackdelar, som medför, 
~.tt ~et ar hogst .. d~skutabelt, om man skall acceptera upp
fmnmgen och bor.Ja serieproduktion. 
. S~m elt e~_emp?l härpå kan anföras underkalibriga pro
J ek hl ers anvandmng för luftvärn. 
~et verlc~r ju omedelbart bestickande, att man kan öka 

utg~mgshashgheten från 800 a 1.000 m / s till 1.200 a 1.400 m /s 
vangenom flygtiden n edbringas och träffsannolikheten öl~a~ 
r~ed c:a 30 %. Det finns dock några skäl, som talar emot in
fo!·and~t. Den högre utgångshastigheten får betalas m ed en 
mmskm:1g a.v sprängladd_n~ngen i det enskilda skottet jämfört 
m ed fu l1kahbng ammumhon, och med nutidens välskyddade 

fl~.~P.l~n må~t,; man söka h.å lla. sprängladdningen så stor som 
lllOJllgt. En .. ol m!u uk-proJ ekhl har en sprängladdning, som 
knappast ... ov~~·shger .. en n~.rmal 40 mm spränggranat. En 
automatpJas far ofta aven Jagrc eldhastighet med nk-arana
!er. D essutom tillkommer svårare och dyrare tillverkning, 
1cke enhetligt ammunitionssvstem och risk att en normal 
projekt!l avskjutes, då m yml.ingsförträngaren är pågängacl. 

Det fordras alltid en j'örutsättningslös analys av proble
men, om en ny konstruktion skall införas eller icke. Man 
s~~all vara lika förutsättningslös in i det sista, som vår be
ro~:lde forskare Celsius. l\ är han låg på sin dödsbädd talade 
prasten om själens odödlighet och livet efter detta. Celsius 
sad e då: .»Mycket intressant, herr pastor, snart kanuner j ag 
att vara Istånd att själv få veta vad som är sant.>> 

'I' idskTi[t i S.:öl (isen r! et 3G 
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Synpunkter på mann underhållstjänst 

Av Kapten OLLE RIE SS:. 

I anslutning till den analys av undcrh&llstjän~tcn inon~ 
armen och marinen, som. kaptenen IC-G. Gester framla gt 1 
majnumret av denna tidskrift, framföras nedan ~1.ågra sy n
punkler på den marina unde1~håll~tjäns~en. Avs~lden m ctl 
inlägget är att giva ett bidrag tJll d1sk_ussH~~1.e1~ kr~~1g um~~r
hållstjänstens problem, vilkas förnuft1ga losnmg ar en for-
utsättning för marinens krigsduglighet. . _ o • ... 

Inuen tvekan r å der om alt det, som G. framllalll.t , fo rl-
ligg~~· många och vaäsentligaa olil~-~1eter mell~;1 armens_ 0~c,l~ 
mannens problem pa underhallst]anslens <_muade. Det ht":>::oo 
emellertid enligt min åsikt en viss fa:·a 1_ att be_t~na d es~a 
skmnader för mycket. Det finns, som Jag 1 det f?lJand c v1!l 
söka ldarlägga, mycket som t~l~r för att 1:nan .. mon~ m an
nen i större utsträckning än hlttJlls skett bor soka tillgo do-
göra sig armens erfarenhete~~· . .. . .. _ 

Från den utgångspunkten ar det fr:amst 1 tre hanseen~~ll, 
som jag skulle vilja diskutera de åsikter, som G. framfort. 
A. Är det ändamålsenligt att bygga marinens unc~_erh~ll s

tjänst på fasta underhållsanstalter i elen ulstrackm ng, 
som nu sker? .. . 

B. Har man inte behov av att i långt större utstra~kn~ng 
än som hittills skett bygga ut en underhållsorgamsatwn 
mellan marinens lokalförrå d och konsumenterna 
fö!·banden? 

C. Är det inte möjligt att tilldela de operativa? cheferna 
underhållsorgan i större utsträckning än nu. 

A. Som G. påpekat, är orsaken till att marinen i så slor 
utsträckning som nu sker kan lita till fasta anstalter den, 
att man i stort sett kan förutse, var underhållsbeh~:c n 
komma alt uppstå. Kustartilleriförsvaren är? geo~_raf~sld 
bundna och sjöstridskrafterna äro huvudsakligen hanvJ S<I
dc till ett fåtal baser. Under sådana förhållanden __ har de l 
legat nära till hands att utnyttja de fördelar av slorrc 1-:a
pacitet, bättre förva~·ingsl~etin~elscr, öka.t sky~ld n1 .~l~, . .oso~1~ 
de fasta, i fredstid wrdmngs!:ällda och utnyttJade fmt <t dt~o 
och verkstäderna erbjuda. Man strävar ocksa efter atl sa 
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långt möjligt utbygga denna organisation och att förse allt
fler baser med fullträffsäkra undcrhållsanstalter. Fråoan är 
emellertid, om detta är det enda allerna livet. Kan i~ke en 
mera »rörlig» lösning tänkas, uppbyggd m er efter arme
modell. 

Give_tvis kunna d e fasta , helst i berg insprängda anstal
terna Jcke avvaras. Problemet gäller icke om utan i vilken 
utsträckning man skall lita till dylika anstalter. I stället för 
att söka utbygga bergförråd inom alla baser kan man kon
centrera Slb på alt upföra större, »regionala» förråd inom 
varje ~nadncl i strikt, helägna på lämpliga platser ur såv~il 
operah:_a soom underhållsmässig~ synpunkter (jmfr armens 
centralforrad) och bygga den fortsatta undcrhållslFi.nsten 
på till dc operaliva chefernas förfogande stående rörliga 
underhållsförhand (jmfr annens e tappgrupper och undcr
hå llsgrupper). 

För en dylik organisation talar enligt min åsikt följand e: 
l. Dc resurser, som kunna påräknas, konuna med alla 

sannolikhet icke att förslå till att inom rimlig tid utbygga 
systemet med skyddade underhållsanstalter u.v tillräckli a 
kapacitet på alla de patser, där det av operativa skäl å~ 
önskvärt eller nödvändigt. Detta innebär, så vilt j ag förstår , 
en allvarlig fara, enär sjöstyrkorna komma att vara bund
na till de baser, där erforderlig underhå llskapacitet står till 
buds. Orkar man bara bygga ut en has inom ett marindi
strikt ha sjöstyrkorna alltså bara denna enda bas att 
lita till. 

Om man nöjde sig med elt fåtal s törre, r egional a ansl tll
ter, kunde man m åhända i stället för alt utb}rgga förråd 
m m inom alla baser för be tydligt mindre kostnader orga
nisera och bygga upp effektiva, rörliga underhållsgrupper 
med erfordcl"lig kapacitet, vilka kunde säkerställa under
hållstjänsten för t ex kustflottan, inom villcen bas den än 
uppehölle sig. 

2. Systemet med dc fasl a anstalterna inbjuder till en stel
bent unclerhåll sorganisation, som är mycket svår att anpassa 
till oförutsedda lägen. Vad händer t ex -om ammunitions
förrå det inom en has blir utslaget? - även bergförråd k un
~a göras oanvändbara om inte annat så genom blockerade 
Ingångar eller kajplatser. Ingen personal finns, som är van 
att ordna ett provisoriskt förråd, som vet hur godset ska 11 
hanteras, då inte det egna förrådets gamla invanda »g run
kor» finnas tillhands. Ingen lämpli g materiel fi nns, ingen-
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ting finns som inom rimlig tid kan få ammunitionstjänsten 

att fungera. Dessa brister skulle till stor del undanröjas, 0111 

ett underhållsförband funnes till hands med personal, som 

genom utbildning och övning samtrimmats för att klara ut 

just sådana situationer, och försedd med materiel, som c 1·

farenhetsmässigt avpassats för dc krav, som komma att sUil

las. Här finns mycket a l t lära och mycket att taga cftl'l' 

från t ex brigadunderhållsgruppens organisation och Ycrk

samhet med reservation för alla olikheter i övrigt. 

3. Som ytterligare en nackdel förknippad med dc fasta 

underhållsanstalterna bör framhållas de mer komplicerade 

transportproblcm, som uppslå i vad avser fartygens för

sörjning. Basernas depåförråd skola pttfyllas från marin

distriktens stönc lokalförråd, och därefter skola förnöden

heterna transporteras (inkl. lastning och lossning) från d cpa

förrådcn till respektive fartyg. Del sistnämnda ledet to rde 

i krigstid konuna alt bjuda på många obehagliga överrask

ningar med hänsyn till den fåtaliga och i stort sett föga 

~indamålsenliga transportmatericl, däri inbegripet lastnings

och lossningsmalericl, och den ovana personal, son1 kan be

räknas slå till förfogande. I-lade man i stället rörliga undcr

hållsförband, vilka för flottans del huvudsakligen böra Ya 

ra rörliga på sjön, förenklades transporterna väsentligt. F ör

rådsfartygen, som ju Därmast skulle motsvara basens depa

förråd, kunde direkt förse de v!d sina krigsförtöjningsplat

ser liggande stridsfartygen med deras behov, och dc skulle 

ombord ha ändamå~scnlig hanteringsmateriel och vältrim

ma d personal. 

B . Som framgår redan av del föJ·egåcnclc ans,;r jag, att 

underhållsorga11isationen m.ellan marinens lokalförråd och 

konsumenterna - förbanden hör utbyggas avsevärt, och all 

clcm1a utbyggna<l främst Lör bestå i tillskapandet av ej{<'k

liua underhällsförband. Skall nämligen underhållstjäns ten 

fungera i krig med godlagbar sannolikhet, får man enligl 

min åsikt inte i så stor utsträckning som f n lita till dc i 

fredslid befintliga, fasta undcrhållsanstalterna, till den pcl'

sonal som finns att tillgå i fred förstärkt med kontrakt~rad 

civil personal eller med vpl handräckning, eller till m ate

riel, som består av den i fredstid tillgängliga, kompletterad 

med vad som från fall till fall kan uppbringas. Man m åste 

ha tillgång till förband med ändamålsenlig organisation, ut 

rustning och utbildning och med erforderlig kapacitet, för

band, vilka utgöra standardiserade enheter med vissa prcsl· 

h 
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and a, ocho som sålunda enligt b •aa]d t . , . . . 

bineras pa ol ika sätt alltcfte. i~':'!- 0 
SS) slcmet ! ... unna kom-

Man bör sål'II1 l t . l l o! e ... ammande behov. 
c L c a u l cc a be lingel ·c · c .. 

av underhållsförband inom m _ .· s ~I;a or uppsattandel 

som därvid aktualiseras skol almcdn. -'- .ag
1
_ra_ av de l)_~·oblem, 

Hur skola fö ·b· ·1 ' a ne an l ... m the t hcrOJ·as. 
l dnc en vara samman. tt :J v·ll . 

per av förband böra in å · : . . . sa a. 1 w olika ty-

ti~m~- , reparations-, int~~1d~I~t~~~111:.al1,01~c.n - ~ ex ammuni

forrads- och transportförba l?' -\'fl-~~1... vm els-, SJ_uktransport-, 

olika förbanden ha och hu ~1 c 1~ 1 
1 ;:e.1: kapacitet höra dc 

med hänsvn däriiii? SI- _] 1
1 s ... a -~ pet sona1styrkan avvägas 

. :! · ... o a c e smarre c l t . ~ .. 

r as t rll storrc underhållsf'" + _ 1 
11 le e~na sammanfo-

gruppe r, eskaderundcrh·U~L ~~nc -: t ex sektwnsunderhålls

större förband i så fal.l sgt U~JP:I -:- och hm· skola dessa 

linj erna? anpassas hU dc operativa befäls-

Hur sk.?.la förbanden vara utrustade'? S . . ·· " 

den att forse de olika C ·b 1 
· olta_va~ mastc vara 

målsenlig l11atei·l·el soin ?L ahnc endmed sa . nk hg och ända-
, over uvu tag t .. ·· · · 

den måste nämligen vara i st·o 1 tt e d ar mo]hgt. Förban-

ga» förhållanden< kl .. c. . ~noc . a un er svåra » fältmässi-

Tidsfaktorn spelar ~~~ ~!1~~~;\ ah·t1~nd.en sn~bbt och ~~kcrt. 
kornas förrådskompietterin ar VI.._ I~ l ~ll VId o t ex SJostyr

lan rörlighet på sjön res e!Jiv~ ~vvagnm~ .. maste ske meJ

portmaterielens slol·lel· P 1 .. . pa land. Sjo- och landlrans-

. · - .._ oe 1 ovnga teJ·n· J· l t 1-1 
termgsmatericlens ]·on t l t· L .._ .JS ... a c a a I ;:s01n han-

s < . · '- s ru ;: 1on Jn In m ·"tst ·· ·· 
amordnmgen mellan s · ö- . . ~ · e _nof?a ovcrvagas. 

underhållstjänst hör så ·i o ~ch .~~r.start.~llerJs~.ndskraftcrnas 

banden höra vara utn;staaclng mdoJliJ~t sakc~·.st~llas, och för-

H .. · e mc Iansyn hartill 

. ur skola forbanden utbildas? OtvivelaHiat ;· . .. 

vmstcrna med underhåll C ·b · 1 
c .• '" ::?. dr.o dc storsta 

omständigheten - c s o; . aJ~ c e~l att ~laniora Just till den 

utbildad ";ch '. alt_ m~nl fa .. t tJllgang hll personal, som är 

sammanhän aJ~~l~a~1~Setac .for de n~ed all underhållstjänst 

ten a F gl·c . L anspol t-, han term_ gs- och stuvningsm·bc-

. n sa ...Ilas I stort sett o 1 L 

högkvalif", . d , . , .. sac an pcr·sonal , medan däremot 

te :-- l c (LcCl a personal fums för dc med vå rden av ma-

ue en personalen) s 1 ·· 
Dtbildnina , .. amman langande arbetsuppgifterna 

På att nå ')~~~·:t: ~~~:~f~1.d~:1 t:åsle
1 
s~~unda_ främst taga sikt~ 

danförsel av <I;wterie .._ JVl c l va.<_ ~aller t_Jll- rcspckt~vc Ull

och övcrhuvudta c . 
1

m ~~1.. E~~- v!l':tigt !_ed l dei~L:a ulb1ldning 

håll t... . .. . g t en fot~Itsattnmg for en eff ektiv undcr-

deU s rltn.s] t tal: att eyforclerlJga lwndhöckcr efter armens mo-

m Je as, angivande bl a ct·f· l l .. . 
På olika enl t . L l J o aren lC smassrga uppgifter 

llingar, tidsul~~Jgci/te~u~< .. ~r ~r.ll:shelhov t~ndcr olika förutsätt
OJ o J ... a wntenngs- och transl10rtar-
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beten, vikts- och volymuppgifter på alla förekommand e för

nödenheter, beskrivningar av de olika enheternas lastnings

och stuvningsmöjligheter m m, m m. Otvive1aktigt skul le 

det .svs1cmatiska insamlandet av för en dv!ik handbok er

fordc"rl iga uppgifter, lil,;_som den fol'l löpai'Hle utbildnin ge11 

vid undcrhåUsförbandcn, ge betydande vinster också dä ri

genom, att incitament till förbättringar t ex av farlyge 11s 

lastnings-, stuvnings-· och fön·ariugsmöj1ighc1cr skulle et 

hållas i riklig mängeL 
C. Vad sulligcn angår frågan om underhållsorgane ns 

lydnadsstäDning till dc operativa sjösiyrkccheferna, ifr{1gu

dtttcr jng, med hänsyn till att jag i det föregående föresht

git en ökad rörlighel i underhållsorgnnisationen, om ich~ 

sjöstyrkecheferna, då främst CKF, böra tilldelas underhåll~.

organ i väsentligt .större utsträckning än nu sker. Det i; r 

knappast tillfredsställande, att sjöstyrkcchefen f n har rin ga 

om ens några möjligheter att kontrollera mH1crhåJls1äg• l 

annat än så vitt angår, vad som finns ombord på mHlc:

ställda fartyg, Himligt vore att han normalt också hade t ill 

sitl förfogande ytterligare en »omgång». (Avvägningen t Y 

vad en dylik »omgång» skulle omfatta bleve ett probh m 

för sig). 
Så länge man litar till fasta underhållsanstalter ·som J'(' 

gelmässigl ha alt försörja förbaud underställda olika ope

rativa chefer, måste underhållsanstalterna komma att i nta 

en självshindig ställning till dessa chefer. Minskar man Dn 

talet fasla anstaller och bygger upp en rörlig organisati ( n 

beslående av undcrhå Hsförband, kan man tilldela dc opc r~~ -

1iva cheferna en »tmderhållsgrupp» avpassad efter beho' 't 

och till alla delar stående under den operativa chefens beL!. 

Förbantbchcfcn kommet· då att ha sin bas med sig el!1 r 

rättare sagt al l kunna dirigera den dit han vill. Dci 'är up

penbart, att man därigenom i hög grad ökar möjlighetc n'a 

att il'lprovbcra baser och ~ålunda också valfriheten fiir 

respektive chd. 
Den omsbndighetcn, alt sjöstyrkcchefen kanuner alt _dt 

reH förfoga över en viss underhållssäkerhet utanför s1 1a 

egna siridsfartygs relingar, pekar också på möjlighetern a ,,tt 

överflytta mct· förnödenh eter fri'tn stridsfartygen till under

hållsgruppens trängfartyg. Sjöslyrkans samlade unclcrhf1l b 

säkcrhet påverkas icke av en dylik omfördelning (bortsett 

från ev förändringar i »förlustsannolikhctcn»), men oanad e 

möjligheter kanske på delta sälleyppas att minska ulryt.ll

mesbchoYcn för förråd m m å stridsfartygen till förmån fo r 
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för d e mer och mer utrynuncslTäv l .· 

att sålunda öka farbraens strid ~ .. ·d anb e stu~smcdlen och 

el; ril".~ig utveckling," även ' mect~~n~· l nia for~fallc~· vara 

vara overvatlcnsfartvg noriiialt 1, Y 1 1 att l v~!·Je fall 

· .. · 1 .1 ~onuna att UJJpt, l t"ll 

SJOS S I sam Jand med korta och snabb f. .. rac a I 

torde moliYera så pass omfallande< .. ~ .. a Iamstotar, som icke 

ombord. (Dc i sär ·Id . fon ad, som nu medföras 

rådslokalcr, som s~å ~st~ ~\ ~~~ syn1~unkter dy.~·baaraste för

men a på clt .stridsfartyg). l l <' torde vara forradsutrym-

. A v~lulningsvis hör än en aån 0 . f. 1 ,o • 

Icke ar att plädera för slo 51 t I am lallas att menmgcn 

hållsanstalterna utan CJ;da~t
1~~te J:); a de,a lok~~~ fasta under

annan avväanin.!! nlellai1 fa t< Il ~< .. P~ l110Jligheten av en 

l n v S a OC1 rorhoa d J all 

oc 1 att i samband chrmed red . 5 un er 1a sargan 

tala för en rörligare< orgaJlJ·sa!?VIsa en del av dc skäl, som 
'-l. ..__ ~ L 1011. 
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Genmäle till kapten O. Rieses artikel 

Av Kapten K. G. GE8T E R. 

Med hänsyn till att min artikel om und.erhållstjänst i m aj
numret av TiS föranlett ovanstående artikel av kapten Olle 
Riese har j ag av redaktionen beretts tillfälle taga del av R :s 
manuskript för eventuellt genmäle. J ag. bega~nar tacks.amt 
denna möjlighet att tillfoga några reflexwl_ler ~1ll ~:s ar.hkel: 

Till att börja med vill jag erkänna, att ]ag 1 ntm. art1kel 1 
majnumret särskilt eftersträvade att framhå~la ohkhe~erna 
mellan å ena sidan armens och å andra s1dan n<~rm~ns 
underhållstjänst. Jag vill entellertid icke. förnek~ forefm t
ligheten av så stora lil~hete.r, att J:.tterl~gare erf~.renhet~1: 
från armen kunna och bara bilgodogaras mom m~nmel~ .. p~ .. s 
artikel betraktar jag emellertid som ett öve~·~nvet for sak 
att betona likheterna och samtidigt även nl.Ö)hgl:ete_rna at,t 
direkt applicera armens underhållstjän storgamsahon pa 
marina förhållanden. o 

R. ifrågasätter det ändamålsenliga me.d f.:;tsta t~nderhalls-
anstalter i baserna och rekommenderar 1 stallet till c}e OJ?. e
rativa chefernas förfogande stående rör!iga undel:~:aH.sfor~ 
band med andra ord ett renodlat anncsystem. SJalvf all e. 
kan ~nan tänka sig ett sådant system, där armens centr al
fänåd molsvaras av ett fåtal större, regionala anstalter och 
armens underhållsförband av marina underhånsförband 
<(där armens bilar ersatts av farty.g). Men däri~ rån är steget 
långt till att inse det ändm?ål~enhg!l. med ett sa~m~t sys ten~. 
Min menina är icke att här hll knhsk gransknmg uppta.~a 
alla de int;essanta synpunkter, son1 R. anför som stod for 
sin teori utan endast ett par huvudfrågor. 

Först ;nåt> te konstateras, att R :s resonemang närmast av
ser flottans underhållstjänst. Det mest betänkJiga. är, att det 
därmed leder fram till ett system för deno manna und er
hållstjänsten, som inte är ett system utan tv~, ett flottsyst ~~:~ 
och ett kustartillerisystem. (Den samordnmg mellan .. sJ O 
och kustartilleristridskrafternas underhållstjänst, som aven 
R. förordar, måste härigenom givetvis försvåras.) 

R :s synpunkter på den marina underhållstjänstens ?rg~
nisation kunna emellertid icke helt accepteras ens da det 
gäller sjöstridskrafterna. De ~Jas~.ra s~~ n~mlig~.n l~å en en
liat vad ]. a a kan förstå felakhg forutsattmng, <'~Jamb gen den, 
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att de svenska sjöstridskrafterna under kria ha att räkna 
med nödvändigheten och möjligheten av sto~a variationer i 
basering. Några sådana stora variationsmöjligheter lära icke 
existera. 

Basering av fartygen i tunnlar uteslutes ur detta resone
ma~1g \mn jag fattat R. rätt, utgöra hans synpunkter alter
nativ hll >~ fullträffsäker basering»). Ä ven om man räknar 
moed basermg med me~oderna krigsförtö jning eller ankring 
pa skyd?.ade platser, aro variationsmöjligheterna synnerli
gen begransade. Om man sålunda ur skvdds- och andra svn
punkter måst begränsa antalet operatio'nsbaser till känt ~n
t~l , kan jag icke förstå anl,edningen till, att man i uncler
ha llsavseende skulle spänna sin båge så högt som till »att 
ha sin bas med sig». ~ 

R :s »flottsyslem» baseras på »större, regionala förråd in
o~_n varje I_narindistrikt, belägna på lämpliga platser ur så
~al operah':.a so~n underhållsmässiga synpunkter». Frågan 
ar, var de lm~phga platserna för dessa förråd äro belägna. 
A~~ de . nu ex~sterande lokalförråden med få undantag äro 
olampllgt belagna, behöver man inte tveka om. Söker man 
ef!er lämpliga plat~er för fasta anstalter .i land, tycks det 
mig alldeles paturhgt, att man stannar vid de platser vid 
kusten, som aro avsedda som operationsbaser. Skulle man, 
som l~. synes 1:1.ena, begränsa antalet sådana fönåd av varje 
s~.a~ hl1 .. ett m.~ndre antal än basernas, så blir en nödvändig 
fol Jd harav langre transportvägar till fartvaen och därav 
fö ljaonde ol~.~eJ~heter. Fråga ä~· ~lessutom, oinb en utbyggnad 
av s~dan.~ IOrrad med »operativa lägen» skulle bli m er eko
non1lsk an en utbyggnad av basanstalter. lVIHn måste vid 
besvarande av den frågan ha särskill två förhållanden i 
tankarna . . P~ största (och viktigaste) av våra operations
baser anvandas (planeras användas) redan i fred som öv
ningsbascr, varför en utbyggnad av anstalter i dessa ur freds-
e!w.nomi~ka synpunkter måste vara att föredraga (vid rea
h s.hskt tankande kan man tyvärr ej borlse från fredsekono
l11lska synpunk ler). Vidare räknar man som bekant med 
?JÖjlig~lCten att organi~era hasunderhållsanstalter genom 
1~n.sl?rakta~ande av fast1gb eter genom förhyrning ellet· rek
Vlslhon. R1sken bör härigenom icke vara alltför stor, att 
n~an. endast skall »orka bygga ut en bas inom ett marin
ch s tnk t» . 

.. På en punkt vill jag oreserverat ansluta mig till, vad R. an
f<;>rt, n~mligen då det gäller nödvändigheten av att effekti
VIsera 1 synnerhet det led i underhållstjänsten, som ligger 
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mellan dc fasta anstallcrna i land och k_onsumcntcrna -

f ... ·J 1 "le11 " ' ad m an behöver är förrå dsfartyg, verkstads-

or J al c . ' . O l t'll l t . .. 

fartyg, etc. med ändamålsenlig utrustnmg.. c _1 1 JC .1 _~1-

nand~ av dessa b ehövs personal med ulb1ldnmg, so~~l ar 

hemma i malcriclhantcringsfrågor, och s_?m ~ 1ar handhaeker 

efter ar·nH~modcll till sitt förfogande (har fmns mycket att 

lära av a rmen) o 

• 
• o • 

Om nödvä ndigheten av en cffcl~tlv tr~:1SJ?orto;·gams
at!On 

(rätt sammansatl, utl'Usia~l o c~~ utb1ldad). ar J ag sal und~. h elt 

ense med R. En annan fraga ar emellertid, _om ~~nna t, ans

portorganisation hör ställas till de operahva SJ_osL?:rkcchc

fern as förfogande ellct· inkluderas i bas?rga_~llSallonern a. 

A1·mens operativa förhand ha egna ~md_crhalls~orband. ~~~lll

na d e ~kål , som föranlett den orgamsatwncH, abc,ro~J~s Ja_J_l:

väl för att tilldela sjöstridskrafte.rna egna \llHicrnnllsfOl 

band '? Armens fö rband kunna komm?- att lvmgn,s opercrn 

(och följak tligen också. tillgod~~c .. suu\ unclcrhall~beho:) 

praktiskt taget var som hcJst. pa1:for maste n~_a_n satta, sm 

lit till en egen tmnsportorgamsabon. Dc:: n:: . ar upp b} ~,g d 

efter ]wagklotsprincipen i första hand darfor, att a}·m~n s 

· """ · · · .. ] t. ]' d · l'o .. a grad bvgcrd IJa »hlL-
knasorgan1sauon ar c as 1s'-, v s 1 '"'.~ J ~ o .. 

fällig fÖrbandsindelning». Frågan, on~ liknande skal l~nonnn 

fc bcropas för alt tilldela sjöstyrkechefer_na. egna ~~ndcrna~ls

förband, uppbyggda enligt_ hyggklotsp.t_-mc~pen, olamnar J~~ 

gårna öppen. En sak vill Jag ~mellcrnd framhalla. ,_pet å l. 

j och för sig i1:gen~ing som lunch·ar, att .. ~lla dc ~~~ de!m. 

(utrustning, utb1ldmng, etc), som R . an~or .. som ~t,umcnt 

för sin typ av underhållsförband,. nythggo~·as, aven OJ~ l 

transportorganen (trängför~anden~. m~rdna_s
 1 basern_ns _ 01 ~ 

D:anisat ion. I sista hand bllr l!ct ~nda. ~lltid - ob:10en~l 

~tv om transportapparaten star t1ll SJ~styr)_-~ccl.tcfcu; cl Lt 

hnschefers förfogande - tillg<"mgcn pa t rangfariyg, som 

blir avgörande. 
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Aktuellt om fotospaning och fototolkning 

Ndgra erfarenheter /rån världskongressen i 

fotogramm etri i lVashington höslen 1052 

och en i smnband därmed fö retagen studie

resa i USA och Canada. 

Av Kommendörkapten RAGNAR THORE:N 

... Pf\ inbjudun av Styrelsen för Inlernalionella Sällskapet 

for } otog:·~mnnctri erhöll förfa ttaren tillfälle att Yid världs

kongt·essen i Haag i september 1948 genom ett militärveten

skapligt arbete med tilein »Phologt~aphic In!cllicrencc and 

Pb oto-Ini.erprclation» introducera ~len icke minst ur mili

t~r synpunl~~ . så bety_~lelscfulla vctensknpsgrenen j'ototolk

nz f!g . \Id fol.J ande varldskonkgress, i \Vashington hösten 

19D2, upptogs denna gren såsom en särskild seldian benämnd 

»Scction on 1\Iili l. ary Pho to Interpretation», till vilken förf. 

u tseUs som ordförande. Ordförandens rapport till konares

sen . p u bl_iccradcs i j uninumret 1952 av Photogramm~tri c 

Engmccnng under liteln »Pho[o InterDrc!at ion in l\Iililarv 

Intclligence» . · · 

Fototollminy vid landstigningsoperaiioncr. 

Av dc amerikan ska föredragen inom den militära sektio

n en vill jag s~1rskilt omnämn~ elt arbete av Charles Cole

man o_ch \V. B. Cu_hl?y om fo totolkning vid Iands!.ignings

ope ra twncr, »~mplllbwus Opera tions». Det ~~ terspegla d e er

farenheterna från andra världskriget och utvecklingen där

e~tcr, ,som _a npassats ~ör den ameriknnska globala stratc

~Ien. 1 olknmgens tekmk uppdelades efter två m ed varandra 

Inlim t fö!· e;wde arbetsmetoder, nämligen visuell analys 

och melnsk analys, exemplifierade med ljusbilder. Olika 

I:Ie_toder för bestämmande av vattendjupen utanfor strand

linJen odemo_nstrerades (~c fig). Man mäter våghastigheten 

eller vagpenoden eller VId kuster med stora tidvattensskill

nader vattenlinjekonturemu vid olika vattenhöjder. Ifråga 

om kuste1· med klart vatten och detaljrik hotten tillämpas 

dessutom med fördel parallaxmctoden. Med hänsyn till nog

grannhetskravet, 3- 6 dm, kräves emcllerl.id i detta fall 

mycket slo_rskal iga bilder. Under kriget användes härför 

Son n e con tmuous strip-kameror vid flygning på mycket låg 
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'tt t "Fototolkr1r'ng· vid !andstigningsoperationer» . Illustration till avsm e " 

höjd, 50- 75 m. Bildmateri~.let_ bea~·betas i, en, conti~_1~10;1~ 
strip viewer 1ned parallaxmatnmgshllsat~. 'Irob. de fot~_l~l
landevis goda resultat, som redan v~mmts, .. efte.tly.ste for e 
dragshållaren förbättrade metoder}or b~stamnmg av ;at
tendj up genom. flygfotografering. \ • 1da~·e onskades n?ggr ~.1~
nare metoder för bestämning av strander~1as lutm~1gsfor
bållanden ovan lågvattenlinjen. Jämför.~lse.vrs ob:tydh~a va
riationer i lutning och fonn invef·ka namllgen l~.ogs~ .:~s~J:t,
liot })å olika fordons framkomhghet och manove1f01ma "'.d 

"' på en strand. 
Beträffande den inre terrängen önskar man ett 1:ålitligt 

svstcm för bestämmande och angiv~nde .av fr:amkol~l~Jghct e~_: 
fÖr fordon, pjäser och trupp etc, vrlk?t m~1ef~ttar 1-.tav,et P <~ 
bättre teknik för bildernas b earbetmng 1 nam~:ch~ a'.~.ecn 
den, framställandet av läm~li.W: symbole~· har~.o.r JU 11\\~ 
ny eldar som hjälp för den nul~tar.? fotot?.ll .. en. ~or ;~tl a_ r-
män t studium av terräng ocl~ vagn~ t etc lg~~pi ~rfu ~S~t {?ör 
hållandevis småskaliga lodb1lder, l ~: 20 .. - .. : " · .~T <Ja 
de lalj"tudium önskas däremot lodbrider l stOtsta m~] J"'tt 
sk;la .~ Snedbilder av ett kustområde komplettera pa e 
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u tomordentligt sätt lodbilderna bl a för kontroll av relativa 
höjdbestämningar. De äro dessutom av största värde vid 
frams tällandet av navigeringsskisser såsom hjälp för befäl
havarna på landstigningsfarkosterna alt finna de rätta 
landstigningspunkterna. Härför användas även bilder tagna 
från övervattensfartyg eller ubåtar utanför kusten. 

För att lösa speciella fototolkningsuppgifter måste spa
ningen ofta utföras såsom färgfotografering eller med spe
ciella filmer och filter, t ex infrarödkänsligt material och 
s k CD-film, Camouflage Detection film, och härtill an-· 
passade färgfilter. 

Sammanfattningsvis kan sägas, alt detaljerade underrättel
sekartor över landstigningsområde t jämte storskaliga bild
skisser över dc olika stränderna med tillhörande kalkar, å 
vilka befintliga försvarsanläggningar angivits i detalj, samt 
kustlinj eskisser, avsedda för befälhavama i landstignings
båtarna, ävensom profildiagram över dels bottenförhållan
dena utanför siranden, dels över den aktuella strandrem
san, jämte många andra former för underrättelsers läm
nande äro de attribut, som anses oumbärliga vid plane
ringen av dagen D. 

Långdislansj'otograj'ering. 
På amerikansk begäran höll förf. ett föredrag om lång

distansfotografering och möjligheterna för tolkning av fjärr
bilder med titeln »Long Distance Photography in Ground 
Reconnaissancc and the Possibilities it gives for Photo In
terpretation». Omedelbart därefter läste förf. ett föredrag 
av major B. von Vegesack, försvarsstaben, som handlade 
om markfotospaning och fototolkning nr anneoperativ syn
punkt. 

Med jusbilder demonstrerade förf. avståndsdisets diffuse
rande verkan på detaljåtergivningen och de goda möjlighe
ter infrarödfotografien erbjuder oss att eliminera denna. 
menliga inverkan på bildkvaliteten. Detalj er, som diffuse
ras i pankromatiska bilder, framträda sålunda skarpa och 
tydliga i infrarödbilder även på mycket stora avstånd. 

En annan svårighet, som möter vid långdistansfotografe
r ing, är turbulens i luften. Denna s k Juftoro diffuserar ofta 
bilderna helt eller delvis, särskilt när ljusstark optik an
vändes. Bildkvaliteten förbättras emellertid avsevärt, om 
kamerans relativa öppning minskas. Som jämförelse visa
d es dels en bild tagen med en 3 m kamera med ljusstark 
spegeloptik, ungefär f: 6, i vilken luftoron spolierat de tal-
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jcrna, dels en bild tagen under motsvarande atmosfäriska 
fö rhålland en med en ljussvag 3 m kamera, f: 25, v a ri förc
m å lets detaljer återgivits med utomordentligt god skäqHl. 
Pankromatisk emulsion hade använts i båda fallen ti llsam
m ans med ett ljusrött filter, typ F. Det skarptecknade fö re
målet var en jagare på 30.000 m avstånd med d äckslinj en 
under horisonten men vars övre delar, såsmn back, bryggor. 
skorstenar, master och luftvärnsartilleri etc, tydligt ålergi
vils. Fartyget avpatrullerade under sakta fart gränserna av 
ett minfält och i detta upptagna minfria rännor. Genom 
precisionsmätning i bilden och ingående kännedom om så
väl jagar ens dimensioner som kamerans brännvidd kun de 
avståndet till m å let b estämmas med s tor noggrannhet. Me
d elst upprepad fotografering och kontinuerlig invinkling av 
målet från välbelägna mätstationer kunde sedan fartygel s 
väg noga registreras samt minfältet och dess betydelsefu ll a 
rännor kartläggas med önskad precision. Ljussvag optik 
kräver em.ellertid förhållandevis långa exponeringstider, vil
ket ej lämpar sig vid spaning mot snabbgående mål. Vid 
val av optik för långdistanskameror för nwrina ändam.å l 
blir därför en kompromiss vanligen nödvändig. Vidare ä r 
en synkronisering av kameran m.ecl målets rörelser önskvärd. 

Infrarödkänsligt negatiumaterial. 
De senare årens outtröttliga forskningsarbete på infraröd

sensibiliseringens område, särskilt vid Eastman Kodaks ny a 
förnämliga laboratorier i Kodak Park, Rochester, N. Y., h a 

. resulterat i ständigt nya landvinningar för denna vetenskap 
och efter hand också i allt fullkomligare negativn1ateri al. 
För vissa v etenskapliga ändamål framställas vid Kodak Re
search Laboratories fem olika enmlsionsgrupper m ed kän~>
lighet för infraröd strålning, vilka tilhöra kategorien »Ko
dak Spectroscopic Plates». D e klassificeras genom en kom 
bination av en siffra och en bokstav, den förra betecknande 
emulsionstypen och dennas egenskaper, den senare angivan
de spektral känslighet. Så till exem.pel har N-gruppen en 
to tal känslighet, som. omfattar hela det synliga speletra t 
jäm.te en del av det infraröda området till om.kring ~80 m ,n 
Typ I-N är med sin höga k änslighet tio gånger snabbare 
än de p1åtar, som framställdes 1943. Nämnda emulsion ä r 
absolut överlägsen övriga typer och lämpar sig väl för sp a
ningsändamåL Uneler stuelieresan i Staterna fick förf. själv 
tillfälle att praktiskt pröva mater ialet ifråga vid försök m ed 
en 250 cm långdistansk amera . Det använda objektivet v a r 
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av Kodaks teletyp »lnfrared EH . (f· , :- . . 
våglängdsområdet 800~1 OOO '"m»lVI d 12,;)), l~01T1gerat för 
fullt utexponerade fiärrbii de. n}u ./ e svartfllt~r erhöllos 
som 1/200 sekund. ·• 1 pcl sa utomord entligt kort tid 

Färgbilder j'ör spaningsändamäL 
Färgfilmer för s p an· ;· d o ••• 

typer. Den mer kon~e~~~f~~~ll!mal forekomma __ i flera olika 
framställ a s till 1· . 1. t - . c. av de.ssa, som ar avsedd aU 

c· c n e c pos1l1v b ild ha d d e~'hållit allt slöne känslighet :1 r un. ~r e s~~1a~te år en 
nmg. Men också d en s ec · ~-c,l _n atmllgare fargalergiv-
negativ för att återge t p, ___ wlla fa rgfilm, som framkallas till 
bar avsevärt f ... ,b .. lt .e trrange~1 med dess l.,:.omplcmentfärger 

or a 1a s och fått 'd t -- . ' 
framför allt l1os FNT st,, 'l .c • le{n VI . s rack t anvåndning· . · " - .; r cor n 'l 1 . D · L' 
sitter den fördel en att ma f ,o< ;· . mea . . enn a fllmtyp b e-
kopior såväl i svart-vilt< ~Ol~l.a7 ~~~l,gne~~tJV~t kan framställa 
snabbehandling av dylika fär rftlrg. ,S~rs~~1lda metod_er för 
utveckla ts av aJll . . ·1 g mer 1 falllahoratoner l1.a. 

c c e11 canarna 0 1 ·· 
resultat i Korea. Enligt bl' c: provats med m ycket god a 
t:ansparenta färofilm~rn;t~tt~~:I,acle da.ta kunna de_ färdig a 
timmar efter slutfö ·t . I as av fototolkarna mom tre 

... . .. l spanmgsuppdrag. 
Det fortJanar här nämnas tt U S A' tagarna i världskon ressen , a . . . . Il_!' Force visade del-

stei.'eofärdilmei· f'l·ao J1g K,o, futmtnordenthgt vaclo.·a nytaana ~ rea ron erna s n· . · ~ 
tagna med continu ous stri J l ' . . an_I Iga filmer voro 
som snedbilder p·"t va,riera}ld .... a]n~-~rd·a, dels l _lod oc;h dels så-

c e 10] er upp till ca 900 m . 

Rörelsekompenserade flygkam eror. 
Metoderna för flygfot , · .. 

tid fortgående utve~l· li~gspaDnntJtg vfaxla n~ecl motmedlens all-

In 
, l· 

1 
. '- · L· e a rmntvn1.gar bl a 1 • I· 

era .... onstru dwner och förbättr d . , L • . 1 Y~1 .... a
nya kraven. I vissa f ll r .a optik , anpassad for de 
vilka i sin ttll' ]' .-- a l ampa sig extremt slora flvghö]. der . · -.1ava ;:a1neror 1n d l l o -L • ' 

VIdder ocll obJ' el'll·v l' o t d fe mye cet anga bränn-.._ ..._ n s ruera e .. · el l'l 
och lufttryck,· som möta o ·t . ?: e o I -. a temperaturer 
det kanske fördclakti , P~ s 01 ~~o]cl. I andra fall åter är 
låg höjd men med e~~~~: ~i\ ~l~fora spm~ingen på mycket 
betingelser göra emelle 't~~ 1\og /lygh~stlghet. Sistnä~11.nda 
typ oanvändbal·a Dei1 \ Ile· lal , da '-~!l.l.el or av konvenlwnell 
• c c • sa .... a a e rorel 1 ·· . 
l direkt proportion till eXJJO .· . t'd seo~ carpan, som ~ti'tr 
het och den sl· ala va . , nleun~s I en, flygplanets h as tig-
I '-< c n mar c en a tergiv e l Il .. l ' L 

lelt spoliera bilderna. I detta fall el· s, s m o e nam Igen 
ruktione. -- l . . .... unna blott sactana konst-

I an vane as, soln elnnmera rörelseoska·· I'I)all. T T genmn 



528 

en kompenserande förskjutning av filmen. Dylika så kalla

dc 1örclsekompense rade flygkameror konstruerades i USA 

r edan i samband med andra världsk:riget. Amerikanarna ha 

sedan utveckla t och fulländat metoderna och 1ned framgång 

pröva t nya konstruktioner i Koreakriget även vid spaning 

med hypersnabba reaplan . Tvenne skilda principer tilläm

pas, benämnda CS (Continuous Strip) - och IMC (Image Mo

tion Campensa tio n) -systemen. CS·-systemet arbetar med en 

s tändigt öppen spalt över vilken filmen kontinuerligt fram

föres synkront m ed flyghastigheten. Ett fel i synkronise

ringen och därmed i filmens frammatningshastighet k om

mer i detta fall a lt fö rorsaka fortlöpande mätfel i bilden . 

Systemet lämp m· sig därför ej för framställning av foto

grammetriska kartor. Endast kameror med slutare kunna 

ifrågakomma för detta ändamål. 

!MC-sys tem et däremot tillämpas i slutareförsedda kamc

ror och inn ebär, att rörelseoskärpan kompenseras genom er

forderlig förskjutning av fimen under exponeringen av var

je enskild bild. För erhållande av bildpar Jämpade för ste

reobearbetning m åste bildväxlingen på de extremt låga höj

derna under dc höga flyghastigheterna kunn a ske mycket 

snabbt. D~tta ställer stora krav på film.frammatningsanord

ningen i såväl mekaniskt som. elektriskt avseende. Film 

hastigheten avlar omedelbart efter verkställd hildväxling, 

och filmen förskjutes m ed den hastighet, som erfordras för 

kompensering av rörelseoskärpan. Härpå följ er ny exponc

ring och därpå åter en snabb frammatning så at.t ny film 

kanuner i läge för nästa exponering o s v. Förloppet u pp

r epas oavbrutet under den tid seriefotograferingen pågå r. 

Filmen äi· sålunda under ständig rörelse och frammatas a \' 

en motor anpassad för de varierande hastigheterna. Sär

skilda anordningar utjämna de chock er och sträckningar i 

film en , som uppkomma i samband med de snabba bildvä _-

lingarna. 

T endensen inom hithörande områden synes vara en all

män strävan att i största möjliga utsträckning automatisera 

eventuellt återstående manuella grepp och rörelser. I be

traktande av amerikanarnas utomordentliga tekniska re

surser och d et faktum att robotplan redan kunna fjärrst ar

tas från fartygsdäck, är d et ej osannolikt, att d en fr amtida 

spaningen i ett »Elcctronic 'Var» kommer att utföras från 

radarmanövrerade robotar utrustade med fjärrstyrda, hel

automatiserade foto- och telcvisionsanläggningar. 
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Råd till en ung sjöofficer 

I 7ids_krift i Sjöväsendet C . P • 

- aterfmnes en artJ"l-el "17\T 001 cll !86-~- den 27 :e arcrånaer1 

R 
\. //"ag ra rad t ll · t> t> 

s?m tedaktionen ansett kt . . ~ mm unga brorson», 

f?!.' ~1: nutida läsare och ~:~1~'1._ var~hll _nytt~ och nöje även 

SJoofficerscxamcn . rss aktualitet mför stundande 

D e r å d, som den kloke och om , . 

vandel må:Ie farbror Ben at . . :;m brorson~ karriär och 

ge en god mblick i d en t id c ge~ .. ?en l: Y~l texammerade Sven 

hederskodex; de äro ocl"sao .ns J
1
anstgormgsförhållanden ocl; 

På ·u d · \.c Ioan(e geno·n I t t'd 

VI ~a. e ges: en smula omse· . . ·' c e I s typiska sätt 

humonstlskt och hjärtliat F t .. anchgt och akademiskt men 

Sl!~rt 100 år som förflutit . . ~s an n~ycket ändrats under de 

VIlJ a förneka att råden i secoan artikeln skrevs torde in en 

aktuella och behövliga. mangt och mycket a lltjämt ~ro 

Några råd till min unga brorson. 

Min käre Sven! 

Du tenterar nu ti.ll s'öoffi·. , . 

du utexaminerad ocll dJc . ceisexam en; InOn1 få daaai· ;·Ll' 

. nned er .. 11 .. t>< c 

VId Kongl. MaJ· :is flo tta J . 1 va Jcs talld sekundlöj. tnant 

tt r · · o Jag tacl-a ·l T ·· 

a_ ( ll1 gamle farbror skickar di < f. 1 : ... ~g andock ick e ill a 

hka anspråksJös som jag l g e t?lfOlJandc promemoria 

~can ve t~ myck et och ändå l~pt7 dJg vara det sj elf. Mm; 

l. den vagen är värdt nå ·ot J 10 v~ veta l:1cra: det minsta 

l~!Ia . . Of vanföre, under o~h .. ag h a ll el: nu~ tm detta lilla

for VIdsträckta kuns1-aper c:./ m~~Hm.nkrmg ar oändligt rum 

a~1språk på att var~ ~1ödi~avc~lf . mm:-~ små fingcrvisil.ingars 

<hg eller ens r öja d en rin~a ·t c~. nlytbga, h ':arkcn kan såra 

du och jag nog veta fi ~'. s ; a. c e svaga fogar, som b .Oldc 

du träder' ur ,lJOj·J, o J11nals pa mrnervaruslningcn i hvilt-e!1 

t · . \.- c l .,;:l'lgs-sl- l ' ' '" 

u l den krigs- och 1.i1Jä, ~ \.o an , som kalla s akademi 

ter verlden. • blpmngs-skoJa, som helt simpelt hc~ 

Blifven sekundlöjtnant tilll ... l . 

k~_ona st~tion (Km1gl. Br~f d. J~ t~ u utan VIdare o~·der. Karls

st.adcs ofcirtöfvadt i nställa Att dl o:v. 1824) o.ch bor dJg der

(hg hos öfverkoml1lcndai1f. l u l.~1om 2-1 tunmar anmäler 

len) 1 1 · c en (c et al" h C 11 1 

. oc l lOs kommendanten f li . . e a w van( e amira-

o~h ehuru det mig vetc:-li ·t in a er .. af _si~ sjclft ... Desst~lom, 

bor du snarast lllo··J·l· t g l genstades fmnes forcsknfvet 

, 1cr upva -h la 1 J ··fd ' • 

Pagcmästarc, lvamä;;.are J- c clnlc s 1o .~mg, varfschcf, eki-

• :s , c . ' se '-LIIH e 1Cf for kons truktionskå-

Titlshi/t i SJ.öl'iiscndet 37 
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ren , sekundchef fö r marinregementet, m. fl., och i allmän

het alla regementsofficerare på sta tion en. I--Hiri ligger intl'[ 

fjesk eller kryperi: ingenting annat än enkel, n aturlig bc

lefvenhet. Må kalkontuppen , icke du, pösa och breda stjc rl 

af fruktan att eljest misstagas för höna, - han är och bl ir 

ett f jäderfä i alla fall - du, en fri och h ögsinnad man, som 

känner ditt värde och andras, är hvarkcn slaf eller lyt:ksi"l

kare för det du, enlig t den goda sällskapsmennisk ans natw 

går din like välvilligt till mötes m ed okon sl1ad, frimod i~-; 

och vänlig inställsamhet. Diogenes' lyk ta var ämnad m era 

alt lysa på filosofen sjelf in att upplysa vedden -- (Hitom 

oss icke bländas af skenet) - och i den mannens smutsi ga 

tunna låg en hel del rent humbug och ögontjeneri .. i\n i 

dag är d en öfvcrlagda ohöflighetcn ofta icke a nnat än en 

stylta för litenheten, som vill syna s s tor, och flera än en 

gång har j ag sett tölpen och lismaren gå i en och samm a 

oborstade rock. Du min Sven skall veta atl taga dig fram uta n 

bå de styltor och lykta. Med de gåfvor du fått af en gifmi ld 

natur, med ditt föräldra-arf af varmt hierta och ldarl huf

vud, och - om jag skall säga det - med hjelp af dc prak

tiska vishetskorn, m ed hvilka jag tid efter annan vm·il i ti ll-

fälle att mata dufungcn, som nu r eder sig att flyga ur b oet, 

skall du, jag vet det, göra heder å t far och mor och. åt en 

vårdad uppfostran. Aif uppmärksamhet emo t dig sjelf, skall 

du vara uppmärksam. emot andra. 

Kär du, som sagd t, uppvaldat dina förmän oc.:h druck i l 

brorskål med dina j enm åra (derom torde jag icke bchöh a 

påminna), så går du in i messen, söker inträde i »socie te

ten» och p renumerer ar på tidskrift i sjöväsendeL För dessa 

dina utgifter må du räkna på farbrors kassa. Äfvcn för bror

skålarna? Ja t ill och med fö r dem. Jag litar på dig och din 

måtta. 
Sannolikt har du icke varit många dagar i Karlskron 1, 

innan du pii stalionsorder anbefalles att genomgå gradp <l'>

seringskurs i artillericxercisskolan. Generalorder af den :>ti 

Oktober 1858 föreskrifva, att sådan kurs icke må uppskj ul ''" 

eller afbrytas af annat än laga förfall, sjökommenderi n,~. 

tjenstlcdighct till sjöfart eller nödvändig ljcnstgöri,,g på slt

tioncn. För alla parter, din egen icke minst, torde ock v ara 

fördelaktigas t att du snarast möjligt fullgör detta åliggande. 

l-Ivad som gjordt är gjordt, och utomdess ä r artilleri et en 

sådan hufvudsak i det yrke du valt, att tillfället icke biir 

försummas att tidigt göra dig praktiskt hemmastadd p tl det 

området. 
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Får d_u sc d~lB tid, så kom till B ·n· . 

hvaronnckc sa k ouunet· 'itt ergJ!ulld ett par vu.:kor· 

'" en ann an o·u1 o· D .. . ' 

kommen , d et vet du. EmeH .1. 1 
<V:-.< 5·. u ar alllid väl-

till permissionsansöl-an i J et H s dekar Jag d ig formulär 

re m å bli dig_ till nytc!a, os·slOJI~pl onl~llatt .. <~ et förr eller sedna'-1 

1 o l . ' , J et c a J n OJ e l\;rc l t .. 

S{C sa go( l atl m ed ens . . l . . ~n (C ar kan-

") . . samman Olii)l)a s·o "l . . 

anso nnngnr I allmänh el SOJ'l I. . ~ , et va pc rmJ SSlons-

re~~~nunanclc inlagor. ' ' · an ( t a 1 dm grad vanligast fö-

ull alt börja lllcd vill · .. 

hj.er!at: begäi: aldrio- ticn~Wg /~rga .en ~yllen c regel dig pil. 

sllppa tjenstgörinn ::oDc"tt· l otec 15 Jet l onodan, aldrig· föl· 'lit 

· 1 c ""' ,t a er son1 c I c < 

rc (C alldeles. Begbir l. en -u,.. , . n pm·n( ox, men är det 

länd sk örlogst1· c i~ .. 1 J-
0
-- . s , ettd ig~lct bli_ handelssjöfart, till u l-

c · 
0 

' • l el VIstas V f ) · 

m .. 111 · d., med e lt ord för · ,o' H m c (311lsk verkstad, 

lwfra dig_ i ditt v rh · 111 e a!ll P~ ett ~ller annat sätt för-

- 1 c • • ~ , n u ne anurag· d - · 1- b 

S011l, C llll'U lCke beha f , , ... c Jg lC.~C e:fatlni no-ar 

måste skötas af ..1 1·g lgltgd ~om SJOko_nuucndcringar lil~ - :·1 1' 
.. < • u c er n ·tgon .. , • ~ >< 

f~r ~Jelt privata angelägcnhectn. l a~u:an . ?ns l~ar (!U ledigh el 

v~~. l d c flesta fall vill sä d, lVIlk: t VId d1_~1a ar lyckligt

DO.J e, så välj den tid då d~a __ ~cltsa~m~l<l som for ditt priva ta 

h ellre kort än låP 0 J 1. :·a1 C(!Jg -~ alla fall, och mät den 

30 o • 
.,.,. ag ~anncr lll'H1 1 

ars l]enstcbana inall~s . l· l f c .. , som. une er mer än 

som svarar emot en seme"~c ~? . la ~}_angre tj cnslledighet än 

k~t mera ä n halfva sin så"k~ll l ~ag t~an~lcr. and~_'a, ~om si-::o1-

domcy du dc b å da arterna ? a e JCnstciHL Sag; SJelf, huru 

Befalllavande ami ralcn c 'C . l .. 

kes tj ens tl edigbet ocl
1
c

1
·
11

g g1 .~ en( ~st ratt att bevilja inri-

I l .. ~ en anorc un e•l o l ( .. 

nen et for stationerna s 27 ~ , m~mac. Sc r cglc-

het~ vare sig lill tid eller;_:;. ,1>· <?nsknr d~~ VHlslräcktare f 1·i

MaJ:t. Alla - inlagor bo" .. ru;·~ · mlas~~ du vanda dig till Konol. 

f" 11 f' , l a v UJ a s 'n f n a }) ,o 1 l t l ,_. ,.,. 

a la ·vande amiralen sJ· ·'f' . J c~ lC ar-::. J iJl bc-

11 o 
' d l V el ( U Ullg·ef• o J .. 

lallii pa försia sidan: - , ar sa mr, a!!Lsmu-

! hvilket fall som helst kan ~o--:- "f . --:- . - - - -

fr an ett par amnärkninoar ·{l" ~mc.~er ttd !eke aflJålla mi a 

kar man skrifva· "J·ag 5f·co ':.H ounularet: I allm~inhct bnl'-= 

o 
• // c a r 'll"ln a l " 11 ' 

sasom jarr skrif,,I·t· ~ l c <_ _ n la a &c.», i stället föl' 

·1 "' · »]ag wr 'lrau x. F'" · ' 

VI 'er jag.gerna alt st :ill ~ I .,., < c. .c c.» "'or 111111 del un<l-

r·ar l l c a c es"d Old J"'g 0''11 f o o .. 

o l n,c e s för smittans skull del. c., L ar sa nara hva-

far, men mest på det att 1 , F Il s emedan u~an vet h vad man 

r·.e icke n_ l å missta o a ~e ·bJet df./~vf~.nde annralcns sekre tc ra-

bil f'" ·· <> 
1 c a l or ett sLI t t' 

or att ll<:ll'lll " I'C fo" ·l· I 1 .. _ I JS an IV, enkoli 1 

y· - <· l" ara (Cr . ·tf'" . . o 

Idare ktr jag skrifvit vör l · t llJls Ot~gacnde pronomen. 

det skall h~l~ ödmjuH· n~csan~ 1' e .nltru .)_ag vill minuns att 

. ~ , n oc lllJU 'a. <H·o vi icke mtför-
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tiden, dessbi:lllre, och jag har trott det vara rätt alt skrihn 

sanning. \'i äro icke ödmjuka, men vi vörda de vördnads

värda. 

~y ss gjord e j ag anmärkningar vid formuläret till ansö

kan, ställd till befälhavande amiralen. Mot den underdåniga 

kunna göras än flera, l ika befogade. Dc långa krumelurer

na synas, lindrigast sagdl, vara befängda, och det är svå r t 

aU förstå huru de, trols sin ålderdomssvaghet, kunna fö lj a 

med så länge. Hvarföre få icke vi, liksom vår a grannar, ula11 

omsvep skrifva: »till Kon ungen»? SYeriges Konung står all

deles för hög t för att höjas eller sänkas af 20 (säger tjoget) 

intetsägande ord flera eller färre - på sin höjd kunna dc 

besvära honom . S uppliccrar man hos en salpeter sjuderi 

direktör och r iddare af Kongl. \Vasa-orden m. m., eller vä n

der man sig till en »enspännare» eller »malmletare», m a 

man då sätta ut alla titlarnc och låta fraserna förgylla elle r 

ersätta meningen ; men inför Konungen vill j ag va ra en hög 

man, emedan - han ä r högre» ). 

Är du i utlän dsk ö rlogsijens.l och å:lnj u ter stipendium, 

skall du , när du ämnar å tervända h em, anmäla denna d in 

afsigt såväl iill svenske ministern i d et land du för tillfii.ll e t 

tjenar, som ock till chefen för Sjöför svarsdepartemcnld. 

(Enhgt generalonler af den 16 April 1858) . Under det du 

är utrikes, skall du rapportera till din stationsbefälhavar:>, 

jn oftare dess bättre, men minst hvar sjcttc månad ·om du 

vistas i E u ropa, eljest minst en gång om året. Till dessa 

rapporter s fortskaffande må du anlita våra ministrnr oc·h 

konsuler. (Sc krigsar liklama Kap. 10 § 8). 

Jag förmodar att, då du med stipendium v istas utomlands. 

du tager til'l valspråk: »ei blot til lyst», och att d u undt'r 

tiden samlar materialier till en så utförlig Tapport som mi.:1 j 

ligl, att ularhelas efter hemkosten . Tånk dervid m indre p ~1 

dig sjelf än på saken och uteslut ingenting af fruktan <l.ll c

nasl alt du möjligen kan komma att bjuda på gammalt ny tt , 

och såmcdclst röj a din okunnighet om hvad vi redan h a 

reda på här hemma. V ederbörande veta nog ändå att du 

är oerfaren - eller hvarföre understödde dc din utfly gt. 

om icke på det du skulle cvcrtuera dig? - men dc 'c ta 

tillika att intet strå, ej ens del aldraminsta, är förgähes i 

den stora stacken, och att med nit och uppmärksamh et m y,·-

1-:et kan varsnas äfvcn af ovana ögon. Håll din a öppna, m in 

gosse - (du ärft din mammas, och hennes Y oro öppna och 
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kl ara , det minns 1· a n nra!Jlll) 1. . .. 

1 J .. "' b c -se < J" fonl f . . 

oc 1 Jeratta sedan anspd'tkslöst 1 ., 1"' .. oms ntt ikring 

med har du giort ]1,-a(J .1 ~1 n dc du fornummit. Der-

• ~" c 1 ' u nm n a [ o ·l · 

Dma domare skola v~ilvill' t ,o • c. 1 mera fordras icke. 

dig räkning för hvet~l -o ,_ tg flan(s!ulJa .~tgnarna och hålla 

t f. 
'- 1ncn -- ]an 1.a · . 

s a va utan h) _ af l ,· 11 . . ·c n .. ""c nncr Img trestad 

H vad gör det väl om 1 ~ 1 
!·a ~l t ?n da and::t alltid ~i r vinst. 

sig ett och annat, 'som l:w\~
1~/~t'~~.t~l~e skulle ha insmugit 

af . bagatell? Kan del lända 0,~ ~l u ' eller som Yore rent 

hVlSka dig i Örat att J t . ej ('}Ig llll Uppmuntran VlJl J·an 

o ' <te ooc a 1 )and b 1 ··f· o • ::-. 

tv a u t an fle r a g~mger 1.I111nai 1 ·t J r. Cllo ·".·er p a l.)ekas, icke 

t . ' ' ' c l ( C ) l r U}l jJ"0
' t[ j t j 

sam att llHienting 1· vcl·l ·1 .. 1~ lcl a( oc: 1 e rl,~ind'· 

l u , < en ar o Jet · ,,. ·r ·· '' 

tyc ~a hvad hon behagar. ' .v(, 1!:L narsynlhetcn m å 

Faller du ]Jå det ra'o clet alt ., . ., 

t t . < • VHJ'l f vl' t'll , 
s a wn - hviJkct du r'cl·e 1. .. . . . c '· ~~l-; .l :-::itockholmc; 

.. l J " JOI oot··l ula 'lt' 
ar <et 1varken Kongl. Ma· ·t !? 

1
.' .~.~~ g~ 1ga skäl - så 

som afgör den sal-eJ~ llta J .. . ~Jl?-. hciadwfvande am iralen 

''- ' c n ''JOllltnJstc rn. 

~'[ei:, som sagdt, sök din· ich· ''P , _ - -

ska l. , Icke för halcr·JJas 1"' ! , , o" l :-::itocUwllll ulan giltio·t 

l 
c c' OC l (C S'l !·•l[] · l .. • ' :-,c 

s ~all b a mera a k t n in er r-· . l . <l l'-· cH c l10J enas sk u Il. Dn 

o~h för dess bctvdels~ ~~1~ en c,e.faf vapncl der iir f0rlagd 

ch tt yrke är icke att,lc·J, ncn ll'.) ves allvar hö.llrc än lcl{. 

· ·· '-a n1cd och 1n·1 1 · ' 

SJ Omanskap. »S kom a karc IJ'f' . 'l r dl··' ansar sig icke iill 

du bör icke på 11Ufnid, l·D, ~. VH . c ll1 1 a s b, h eter de!, och 

dyr?ar tid, som hö ttre I~;~~k'n's }' u[ltoar~;r fla.nera bort en 

varf. '-< cl·l'.anc as pa hufvudslaiioncns 

Varedetlikvällångtifrånmio··'[ ··]·· '·' " , .. , 

JJ o]m dess företrädCJl O ·J f .. t, . b cH \ IJcl Il'UilKaHna Stock-

. c l or Jeu··ler D t 1 o 

vrst och otacksamt. Tjush·ctft . 1 ,, . . c vr~n: lade orätt-

af hennes kön, har ovilk~ .}·n en _1?.:; he~mc, liksom hos alla 

ler, t. ex., tror du alt o l '~"'cu Hagontlll godt med si(j. E'!-

] 
SQ Ula l11f·l SOJH p f j' J "' 

{amralcr hade genonwål' , ..,c • . . .u a· (ma J]ihande 

det legat i Askersund o elie~} 11.!'Jast.J:.k~ ~·~nlralin~;liln1ct, om 

annanstäds? Och - eft . . JJd cno o l \ cncrn, eller nttgon 

ge . Cl VI aro ])<" det J·a 't t . ' o 

lna att el u heP"agnacle r . l • '-<PI c - Jag sagc 

r e för vapenföri~l~Cl; ~el~ 1~ .af de~·t1j'lll~a 1a.rovcrket; min~l

vet dig vara vi:il ]~emma ;~} 7~1 ~s1
1 .;:cn,o l hv1lka id rotler j arr 

111~n der f:c1r lära. Tv d~t ~1~\sft <en, ~<~t vara lilla, anatom'i 

oforlållig brist i en~ m· c ~ medglfvns vara en slor och 

kännedo~n om sill lel·ai·lclms uplp _ostran, all icke ha ringast e 

l o • \.c en oc 1 rsvn ·I t h.. .. L • 

1ago lnär veta h vad han h :l r . , ~ 1_1el Je or val en kämpe 

Medger man (l e·,•ta s o f .. fe l alt anfalla oclt hvad försvar" 

l· · .c,,a orenler 1 t 1 J c "· 

... l'lgsmanuen för hvill·er c. l 1 c e . gans ~a JesynncrJigt att 

' '-
1

• VH lllndradc tillftillcn då läkare 
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. 1" I· 1 vara o-cnast tillhands, förbind nin gs.kons lcn _"or~- af 
Ic .. -.e_ -.aJ .. . ;· "'t d " icke ttlägges ens den nngas te .knnsh.ap 
~wgsla .':'Igt, am f ...... !et att ännu i dag hvarje fredlig badw
l den vagcn, llD< e!.t .\ ex·lmine rad Eljest lvcks det all, om 
rare sl"tll vara ( eu · G • •• • • 1 l · 1 

G .,_, ' l tt l:· . l sig att icke ska ra sma . '-1.111 ( et oc l 
barberaren n o al< e . · · . . o • ex~ 1"en i för -
föröfr igt vore förbindlig c moL_ .~te m , ,.~1~1Tl:•l. ·.~i- ' : •len 1ill 

hindni~gskonst idzc sltl~c i>d~cn :·~: if{~ re\~,~~~ \~ 6~~~ - ~·H :I l-
alla mcnniskon; upp .;osu·nl.~ J~H < e ~ . . . , Den al1-

l , . "<b 1 l' t ., 111 egen Ol g a n Jst.1. , 
m~:1slonc 1a 1.wgon r--: ' ... <,

1 
·slvcken ii. r \m näslan 1 öjl! ~L 

manna okunmghctcn 1 <~~ -' ~· · · · ·'·l· j·r, , 1 ·till leolo <ne-
. f' · ·c•l !1'1' ' \ n ')onSlOnSl t C '-<•• "' 

Yisserhgen u:ns mg : '-· ' . 1 ~U· l .;i.rlcken si tter i hj cr tnl ; 

~;~~~~011~~~1:'~~j~~.~~~~ s\~~~r sig :1~~~1~ ä t~;, som vi vet~: t. o. l~~~ 
så 'vidtberestc män som skräddarn och skomakau1, af b ~ 
fängdt olika mening. · 1 . ett so r-

E;11edlertid på minner mig barbe~:arcn, attt J alg ~~IDet st-'1 r 
l 1 J l f·' . ic]"e bara m us ase 1ei . c 

gcbud ~tt lll ~( (c a, .(u cll - \ kel bruket och kommcn-
in<Jenstads forbude t , men yc ' t ·· .

0 
d c sh·ifna l n-

d~~:ten .. t1~llåt~/~c~1!c~~~~f~f~~s~~~
1~1~~~ d~ s~~lll bä~·a "~nissödct 

gm n e 1c -.e a 1 .~ 1 . . l det b hr 1cke d en 
som en m an. En rosendoronl. s ungrac l l t För ecren d el 
sista; fä.ll i .tyslhe.~ _en t~r oc~~·dna~l~rg ~~ ~ttning fÖr såYäl 
skattar Jag IC~~e hog

1
t c:e~sa P\dria tr~tt på knäfvelborrens 

man som qvmna, lal Jag a ::;> · a ·'i.H s:itt 
magt, och båf!C erfa.rcnhct och ~ft~~if~~~(~rK~ l~~td l till. Hin-
mustascher pa _l{u]l\)ll~lo, o.ch ]t1taiel1 oclt annan föred rar fä n-

'1 .. U h slatt · a va ta a . r· 
~:~~~~l~·~ 111~1~ sftkcrt tyck~ de ~lesta !)äst om cl~1 n~:~~ ~l~hi slit~ 
öfverläpp åtminstone efter forsta 1-.ysscn. Ha o Ft söl·\ 
sjclf ful ~ch slygg mun, är det helt ann?-t; ma. 111:11\ < ~ j~~" 
<iölja den så godt man kan. Du har dm mors, oc l "' 

behöfvcr icke säga mera. .. 

Så mycket är det, att .ifa~·~'a om ~~~~11~~~c~;~~~1t~~r s~~~~~
1~ 1~~:~~ 

det icke ge rna komm.a l fl a,a)' l . l ]· ·Ila l) fl ol·u n-
. · 1 l ·f . 1 s ·"t l· a p ( u 1 c '-e s '-' < < '-

minnadigoin ra~GlJ, et,.< '" .. · n l ··c tdiadcl. 
. o·] et om hvartill den skall anvandas. J ng lai ,,ag "' 

lll"' l .. t 1· ·tar p:t 

En ansökan ~1lerstå~~' tillDh;·i}l~~1~ ~\~t. 1~~iso-a~~n~
0~1; n öJ-

mi a alt lemna formulare t. . e_ OJ c :11 .r t;' .. a när en 

fallsmanöver ych .stöter sm
1
å\t l?å 1ia~e~/~,~l·1~i~~srlitf: A'~Is ii; .... -

una nwn begar aiskcd nlCC UI oc lt l ~' , ~alnlidio-a d d 
o l ' l 1 ... m ::i.r icl·c et u an lva s ;:,<' 

ningsdo auncn en. Jaio < '- l l fordrinasrätten . -
ena om sjclfva afsk.cde.t , det_ am :.a . om .·~f- rlig oc"h icke fil l' 
emedan afskcdsnnsokmng sl-.a u 'cll a 0' l .... o ~ 
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innehå ll a någon annan begäran än om afsked (och om pen
sion). Se reglem entet för stalianerna § 278 mom. 2. 

Medan du qvarstår ulan lön, skall du icke dessmindre li
kasom förut ordentligt lemna stalionsbefälhafvaren din 
adress. 

Nu sedan du få tt fonnulärel, så lofva mig att icke be
gagna d et annat än i högsta nödfall. Med att taga afskcd 
med tur och b efordringsrätt för att odla sina muslacher, 
vinn e r man ingenting, hvarken hos det täcka könet eller i 
sjökrigsyrket, och jag håller både könet och yrket hj ertlig 
räkni ng derföre. 

Möjligen tycker du redan alt detta bref blifvit för långt, 
och likväl har j ag ännu ett par ord att säga innan vi skil
jas. Det är försent att säga mig alt gamla ungkarlar äro 
prat- och tröttsamma; har du tagit mig i båten, så måsle 
du föra mig - ombord i ditt sk epp en stund; många minu
ter sk all j ag likväl icke uppehålla dig. Sedan vänder ja-g 
ensam å ter; - vänder tillbaka till mitt anspråkslösa lilla 
verknings- och polates-fält på Berghulta, lcmnande åt dig 
att plöj a oceanen, att brottas mot storm och sjö och att med 
ungdomens späntsig:a vinge nJJäta rymderna, öfvcr hvilka 
solen ald rig går n ed. Hör hur det brusar; se det glittrande 
stänket, som yr öfver bogen! Det är kraft och lif och lust 
- --- men vi äro framme - bog in! - lyft! - b lås 
öfver! - nu äntra vi uppför fallrepstrappan. 

l-Ivad det gläder mig ntt länka dig slå der på kommando
pallen. Det är en hedersplats - måtte du en dag göra plat
sen heder! Dertill fordras dock mera än att slå der. Ho
parn du håller i hand är ingen barntrumpet; den är en 
trollpipa, hvars minst ljud lydes i blinken, och af hvilken 
hun drades väl och ve kan bero. Den är tillika en basun, 
genom hvilken du tutar ut ditt eget rykte, godl eller 
då ligt. Missbruka den icke. Låt hvarjc dess bud vittna 
om takt och omdöme, vara moget, enligt och rält, och 
derj emte uttaladt i rätta ögonblicket. Att alla äro barn 
i bö rjan ligger i sakens natur, men att du inser din brist 
på erfa renhet är en borgen för att du, i stället för all söka 
döl ja d en under stora ord och anspråk, skall arbeta bort 
den med vaken håg och redlig vilj a. Enkelhet, vänlighet, 
flärdlöshet, pryda ungdomen lika väl som den vise; känn 
ditt ansvar, begagna din intelligens, med ett ord; var karl 
för din hatt; mE-n E1t aldrig påskina en övcrlägscnhcl, som 
du icke cger. För all del uppträd icke såsom kycklingen, 



53 G 

den der ville lära hönan. Backskorpralen derframme h a1· 

alldeles för goclt sjömansöga för att för::1s bakom ljus2l, och 

lika säkert som att han gläder sig åt »gryel» hos dig, »so m 

lofvar en hel karl med tiden» (jag cilcrar hans egna ord ), 

lika säkert skrattar han åt påfogclu och gör sig lustig öhc r 

dc stora, fula fötterna, som det arma kräket icke förm{H· 

skyla med all sin stjert; och tro mig, att om äfven det alliska 

saltet är finare än det backskorpralen insupit med stäni~el 

öfver backen, - billrare är det icke. 

I fall du, emot förmodan, skulle lida af någon slags »ho

nett ambition», så är mitt råd att ju förr dess hel(h·c kasta 

den öfverbord; det är i allt fall en förlust, som du bar vius l 

af. För all säkerhet vill jag likväl icke försumma tilifälle t 

att påpeka § 2L12 reglementet för tjenstgöring under sjöex

pcdilion, första afdelningen, och derjemtc varna dig emo t 

att, högt åtminstone, tycka att chefen borde h a handlat s:"t 

och icke så, just som om du kände hans instruktion hältre 

än han sjclf. 
Men din egen erfarenhet skall snart, både klarare ocll rik

tigare än jag, säga dig hvacl j ag ämnat lägga dig på hj crta t, 

och nu har jag blott ett ord igen. Det yrke du valt fordra !' 

mycket; det vill ha allt eller inlct, det nöjer sig icke med 

blott ett ljumt tycke - du måste egna det all din håg, hel a 

din själ. - Hon har stora anspråk din herrskarinun, o:.:h 

likväl, säge hvad man vill, ger hon mera än hon tar. lckc 

att hon skänker dig gods och guld, eller fåfängans mark

nadskram; icke skatter, som tjufvar kunna bcröfva dig, el 

ler· lullull, som du kan tappa ptt vägen; men hon fram

kallar, hon höjer dina bästa egenskaper. Hon fordrar kraft 

och beslutsamhet, mod och försakelse; hon fordr:n· ~;kurp

sinne, tanke och hjcrta; men hon ökar din kt·afl och hi'ljc r 

ditt mod, skärper omdömet och sofrar intelligensen; ]JOn 

vidgar bröst och åsigler, hon löser fördomarns hindel och 

låter ögat se och hjernan tänka. Och så vidt jag för~lih Är 

det icke fantasiens orediga barnkammardrömmar, utan ~.an 

ningen i sin enkla, vackra nakenhet, som gör menniska n 

lycklig. Eller tror du att jag skulle vara si'1 nöjcl med mi l! 

lilla Berghulta, tror du jag någonsin förmått att nppskatl a 

granskogen s skönhet, som nu dagligen tjusar mig, om jag 

icke varit i tillfäle att med egna ögon kontrollera de m :'lll g

bcsjungna paradisländernas jette-, humbug-, fikon- och lag

ger-lundar, som jag nu till mitt nöje vet till stor del h a 

uppspirat ur s.iösjuke lager-fikande kammarpoelcrs Harko

fantastiskt blådunsthvirflande sjöskumshufvud en? 
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Men min bire Sven! nu märl, . . . . 

tirig. Slutar dcrföre.Du skall n~e~ ~~~ sJelf alt _J ag är 1:1ng

j ag också uitrvckt mig illa 1 ].o IC ~c1 ta?a nns.le, alt, om 

j ag ändock menat Iil'a va··cl oc l c clll oc l da dragrt på mun, 

. l .. t o l . c ~ som a varsamt Kon 1 

1 10s, sa s neka en rad vid t'llf'"ll D- · ~mer (u ut 

godt att här midt i Småland ~.o ~ •• c: et sk~II gara gubben 

oceanen. a 101 a ett orc, smn passerat 

Berghulta, i Maj 1865. 

Din tillgifne farbror 

Bengt. 
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Meddelanden från utländska manner 

Meddelande från Marinens pressdetalj. 

Amerikas Förenta Stater. 

M insvepare i trä. 

Erfarenheterna från minkrigföringen i det nu pågående kriget i Korea 

har visat att känsligheten i de magnetiska utlösningsanordningarna h o>; 

moderna avs tåndsminor ökat avsevärt vilket framtvingat nya konstruk

tionsprinciper för minsvepare för a tt göra dem i möjligaste m.ån omag

netiska. 

Som exempel på morgondagens minsvepare för svepning på grunt vatten 

kan nämnas den amerikanska »Baby-minsveparen - MSB», som besluive~ 

på fö ljande sätt (fritt översatt). 

»Ett litet örlogsfartyg med »salt>> utseende börj ar nu taga form. vid 

amerikanska varv på os tkus ten. Det är baby-minsvepar en - det senastt> 

t illskottet t ill USA: s minsveparflotta. 

MSB ser ut som en liten minsvepare, byggd på ett nwtorbåtsskrov. F~!l 

kraftigt tilltagen brä dgång sträcker sig över större delen av båtens Jäng<l. 

som är omkring 15 m. Ungefär midskepps står en stor rulle med elektrisk 

kabel, som sticks ut akter under magnetsvepning. Akterut intill två lätt

hanterliga svepdäver tar finns ett svepspeL överbyggnaden utgöres av en 

styrhytt av bogserbåtsformat inrymmande organ för fartygets manövre· 

ring och för svepkontroll samt radiotelefonianläggning. Större1 delen 

av utrymmet under däck upptages av ett huvudmaskineri i dieselutförand~> 

samt gasturbindrivna minsvepningsarrangemang. Under däck finns och

så ett antal britsar samt det nödvändigaste i fråga om bostadsinrednine; 

för besättningen. 

MSB 5 är elen första i ett planerat program på 50 minsvepningshåtar, 

varav 48 bygges av trä, medan 2 får skrov av plast. 

Be&iittningen utgöres av sju man däcks- och maskiniolle Ingen kock >ir 

kommenderad ombord, enär besättningen normalt kommer att förläggas 

på ett moderfartyg för l\'ISB (MSB carrier) - en fartygstyp, som ännu 

befinner sig på projektstadiet Moderfartyget skall betjäna och unde··

bålla såväl MSB som deras besättningar. När moderfartyget t ex g<~l' 

från ett operationsområde till ett annat medfö1· det omb<Jrd sin k nll 

av MSB. 

MSB är försedd med två propellrar och är mycket grundgående tö r 

att kunna svepa grunda områden nära land. Vid dess konstruktion har 

man tillgodogjort sig erfarenheter från minsvepningsoperationer vid Kore8, 

där specialkonstruerade landstigningsfarkoster gjort grovarbetet vid snP· 
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ning på grunt vatten alltsedan hösten 1950 T"l l l 

d · t ··· 
· 1 o c 1 med 111oto b·'t 

pressa es 1 .Jans t som minsvepare . b .. , . . r a. ar 
1 0 1 Jan av stnder'la I jämf"" 1 

dessa farkoster lwmmor MSB tt .. . ' · ore se med 

~ a vara tamli<>·en komfortabl d . 

koj er, kokplattor och skyddade ut, . "' a me sma 

• 
• c I y mm en . Dessutom är de överlägsna vid 

syepmng på grunt vatten emedan de 

uppgift». 
specia lkonstruerats för denna 

(All Hands.) 

Japan . 

Enligt fredstraktat en får Japan en redt!CeJ'ad 

l 
flotta . Den första kärnan 

wmmer att bestå av 10 fre ·att . " 

F .. ·· g er pa 1.500 ton som levereras f rån US L\ 

or narvarande består fl tt 
~ · 

. o an endast av patrullbåtar och mindre far-

tyg , bemannade med polispersonal. F lottan består av 

2 patrullbåtar, 700 ton, fart 15 knop. 

17 patrullbåtar, 450 ton, fart 14,5 knop. 

20 patrullbåtar, 270 ton, fart 13,5 knop. 

34 patrullbåtar, 130 ton, fa r t 11 knop. 

24 vedettbåtar , 50 ton, far t 14 knop. 

11 vedettbätar, 14 ton, fart 16 knop. 

Holland. 

(Re vis ta Mari ttima.) 

Den holländska marinens 

227,5 milj. är ordinarie 

följande fördelning: 

budget för 1953 är 323 mi lj. gu lden, varay 

utgifter medan 95,5 är extra. Utgifterna har fått 

Ordinarie utgifter: 

I Ministeriet ... . ....... . 

II Marinstaben och underr~.t~~;~~t·j~;l·S·t~;; · · · 

III Materiel ....... .. ........... . . 

1\T Personal . . . . . . . . . . . . · · · · · · · · · · 

V Intendentur 
............. . . 

VI Sjukvård . . . . .... ... . · . · · · · · · · · · · · · · · 

VII Lots- och fJ· r~-~i·s~-1~ ... · • · • · · • · · · · · · • · · · · · · 

VIII Sjökortsarkh- ....... · · · · · · · · · · · · · · · 

III Materiel 

IV P ersonal 

VI Sjukvärd 

VII Lots- och 

. . . . . . . . . . . • • • • • • • • o 

Extra utgifter: 

............. . .. . .. . .......... . . 

.. . . . . . ....... . . . .... . .......... 

........................ 

fyrYäsen .... . . ......... . .. .. .. 

1953 1952 

5.725.760 5.2.71.000 

4.006.000 3.132.000 

92.214.0001 93.li21.000 

97.875.240 89.600 .000 

14.329.000 11.700.000 

3.190.000 3 .. o11.ooo 
9.3SOcOOO 8.508.000 

780.000 884 000 

1953 1952 

93.290 .000 130.564.00() 

1.000.000 

260.000 

960.000 1.005.000 

323.000 000 347.199.000 
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Som framgår av tabellen är utgifterna fö r 1953 något mindre än för e

gående år. Denna minsk ning kommer huvudsakligen från posten materiel, 

men det måste därvid uppmärksammas att i denna post inte upptagit~ 

utgifterna för redan bes tällda 32 kustminsvepare och 5 patrullbåtar. 1:! 

milj. guld en eller ca %, av elen sammanlagda budgeten avses för de 

redan uneler byggnad varande fartygen, 2 kryssare, 12 eskortfar tyg oci1 

4 ubåtar. Man förmodar att kryssarna och de fö rsta eskortfartygen skali 

vara fä rdiga för provturer under n ästa år. 

Personalen uppgår till 22.800 man, inberälmat marininfanteriet. 

(Revue Maritime.) 

Storbritannien. 

»Squiden» - ett ef fektivt antiubåtsvapen. 

Inom stormakterna nedlägges f n ett intensivt arbete på a tt utveckla 

nya och effektivare antiubåtsvapen. Resultaten omges helt n aturligt m ell 

stor sekretess men brittiska amiralitetet har nyligen frigjort ett av des3 :l. 

vapen från hemliga listan. Vapnet benämnes »Squid» - sexarmacl bläck 

fisk - och består av tYå mörsare med vardera tre eldrör. Tihl squicl en 

hör en sär skild eldledningsanläggning för beräkning av manövrarnas in

riktning i varje ögonblick. Granaterna, som: skjuts i för liga riktninga 

över eget fartyg, h ar sådan verkan att elen kraftigaste ubåt förstö res 

eller tvingas gå upp därest detonationen sker inom visst avstånd från 

ubåten. 

På officiell t håll i England meddelas, att SCitticlen innebär ett utom

ordentligt stort framsteg på antiubåtsvapnens område. 

(London Illustrated News.) 

Flo ttans off icerslöner. 

Dagsarvode, grundlön. 

C ad et 

l\Iiclshipman . . .. ....... . ...... . .... . . .. . .. . ...... . 

.Act ing sub-lieutenant ............ .. . ... . .. ... ... . 

Sub-lieutenant . . .......... . .. .... .. . . . . ... . 

Lieutenant vid utnämn 

)) efter 2 års tjänst 

)) )) 4 » » 
)) )) 6 » » .................... .. 

Li eutenant-Commander vid utnämn .. . ............ . 

» 
» 

efter 2 å rs tjänst 

» 4 » » 

l 

l 

l 

l 
l 

2 

~ 

s. 

4 
7 

12 
l ii 
17 

l 
3 

lO 
12 
19 

l 

el. 

o el 

G 
o 
6 

G 
6 
o 
G 
o 
o 
o 

Lieutenant-Commandor efter 6 års tjänst 

)) » s )) » 

)) )) 10 

Commander vid utnämn 

:> eft er 2 å r s tjänst 
)) » 
)) » 

4 )) 
6 )) 

>> 

)) 

)) )) 8 » )) 

)) » 

. . . ...... . . . .... . ... 

Captain vid utnämn ...... . .... . . . . . . . . . 

» efter 2 Etrs tjänst . .... .. ....... . .... . 

)) 

» 
» 
)) 

)) )) 

Rear Admira l 

4 » 
6 )) 
8 )) 

» 
» 
)) 

• • • • • • •••••• • o . 

......... . .. ........ ... ... . . .. . .. . 
Commoclore lst Class 

Vice Aclmiral 

Admiral .... . .... . 

Admira l of the F leet 

... . .. . . . ..... .. 
• o • • • • • • • • • • • • 

•• ••••• • • • o ••• • • • •• • •••••• •••• 

• •••• • •••••• o • ••••••••• • 

... .. ............ . ..... . . . . .. . 

Därutöver finn s åtskilliga t illägg. 

2 
2. 
2. 
2 
2 

3 

3 

., 
" ., 
0 

4 

4 

6 

7 

8 

lO 

5 

7 
D 

13 
18 
o 

5 

13 
l G 
19 

2 

o 

10 
15 
o 

o 
o 
o 
G 
o 
G 

o 
G 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 
() 

o 
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1. Command m on e y: För fartygs- eller elivisionschefer med följande dags

arvoden: 

2. 

3. 

Captain ... . ... . . . ...... . . ...... . .. . ... 

Commander ........ . 
•• •• o •• ••• • • • • ••••• 

Lieutenant-Cmclr . .... ............ . .... . . 
Lieutenant 

Sub-Lieuten~~~~ . ::::::::: :::: :: :: ::::::: :: 

10 s 
5 s 
3 s 
3 s 
2 s 

O el el 7 s o el 
o el 
o d 

o d 

o d 

Enter·taining A llowa nce: Vid sjökommendering ell er Yicl 

r ing i land: 
kommende-

Captain, sjökom m 3nclerad .... . ... . . .. . . . . 

» landkommenderad 

Commander, sjökommenclerac{ . . · .· .· .· .· .· .· .· .· .· .· .· 

» landkommenderad . ...... . . . 

10 s 
7 s 
5 s 
4 s 

O d el 7 s 

6 d el 5 s 

o d 

6 el 

o d 

o el 

Flying Pay: Utbetalas t ill office1·ar·e upp till Captain, som har flyg 

eller flygspanare -cert ifikat: 

Officerare uneler utbildning .... ..... . .. . . 

» med certi fikat ... . .... .. . ... . . 

Miclshipman 

Act. Sub-Lieutenant 

Sub-Lieuten~.nt . . . .. 

. . ............ . 
. ... .... . ..... . ..... 

Lieutenant Yid utnämn 

» efter 2 å r 

Lie u ten an t-Cmdr 

3 s 

G s 
7 s 
8 s 
9 s 

12 s 
12 s 

o el 

o el 
o el 
o el 

o el 
o d 

o. d 
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Commande;· ... .. . . . . . . ... . . ....... . 

Captain ... ..... .. ... . ... ... .. . ........ . 
5 s 
5 s 

o d 

o d 

Grunden för aygifternas beräkning för Lieutenant-Cmdr och c~, p:,,, 11 

är att elen tota la dagslönen (grundlön och fl ygtillägg) inte får Ö',, 1-. 

stiga 57 s resp . 85 s. 

4. Ubåtstillägg: Utbetalas med 4 s O el till officerare av Lieute,1a"t

Cmclr : s g;· ad eller därunder vid kommendering ombord på ub~U. 

5. Marriage Allo wan ce: Utbetalas till a lla gifta officera r e 

över 25 år : 

Conm1.ancler och därunder 

Captain .. .... .. . . . . . .. . ... .. .... . . . . ..... . 

» med 6 och 8 å rs tj änst . .... . . .. .. . ... . 

Commodm·e och Rear Admiral och däröver .. 

Under 25 å r : 

56 s i veckan till alla. 

Dessutom finns en mängd t illägg, varav kan nämnas: 

18 s 6 el 

21 s o d 
23 s 6 el 

2.6 s o d 

Surveying Pay, Medical Officer s Specialist Pay, Dental Ofificer> 

Specialist Pay, Pilatage Money, Hard-Lying Money, Lodging All·

wance, Ration Allowance, London Allowance and Local Overs e;1.; 

Allowance. 
(Appendix to the N a vy List.) 

Sverige. 

En stort upplagd a rtikel i Kungl. Krigsvetenskapsakademiens H a nd· 

linga r och Tidskrif t om »Sjökrigets t eknik, taktik och personal förr ot'lt 

nu» avsluta r kommendörkapten M. Hannnar m2rl: "\lien den största uppgii

ten blir rlen s trategiska ,_,ppbygg Ha(l en och ntformningen av materielen O<'ll 

personalen. Detta innebär i första hand ett gediget studium av sjöstJ'id,;

krafterna framtidsproblem mot bakgrun den av vår a speciella sjöstrate-

giska förhållanden och tekniska och industriella r esurser. Hållbara rih<· 

li njer för såväl materielutyecklingen som de taktiskt-tekniska principel'l':l 

för tiden efte1· 6-års planen måste sl~;apas . 

När bärkraftiga och förtroendeingivande linjer härför skapats gäll l r 

det att för svenska folket och statsmakterna lägga fram de marina pro l· 

Jemen och behoven. Det bör finnas stora möjligheter a t t skapa gell ii . 

ty det torde numera stå ganska !dart f·.ir sunt tänkande svenskar , att \i 

näppeligen fått b€hålla vår åskådareplats under 1940-talets krigiska k on· 

vulsioner på kontinenten, om vi haft landgräns i öster och söder. Alltjäll t 

ä1· östersjön ett dike, som är b esvärligt att hoppa över. Det finns st ,J 

fö r oss lika väl som för engelsmänn en, att minnas att havet ä r vårt öd ' · 

Det är havet vi h a att tacka för vår 150-å riga fred och det är på h av t 
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vi i första hand även framd eles s ;·(''a , .. ,1·~ ]1e1·ed d · tt f·" 
·· . '· " . ,c a orsvara oss. Att 

skapa el e psykologis.ka, personella och materiella förutsättnin o·a rna llä ··. 

för ankomme r på str ategien. Det ä r en UIJ!Jgift so111 1·cl' 1, .. "' k 
1 

_ , ,e ,an over s 'att as . 

(Kungl. Krigsvetenskaps-Akademiens Handl. och Tidskr.) 
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Litteratur 

»Ein Leben fUr Unga1·n». Av an1iral von I-Iorthy, 

Athenäunt Verlag, Bonn 1953 (325 sid). 

Få upplevclGer lmn väl vara mera stimulerande, mer lärorika fo r 

individr::n 3n aU böckernas värld lära känna främmande länder och 

follc - om man ej J'an eller får resa fritt omkring. Att upptäck a 

nationer med olilm traditioner och sedvänjor är att lära känna sig SJ ä lv 

bättre och att bli en bättre världsmedborgare. Men 'det ligger nära 

till hand", att s}ömannen vid valet av marin utländsk litteratur b0. 

gränsar sig blott till fö r fattare från de stora sjönationerna, d v s (som 

världen ser ut nt') håller sig till engelsk, amerikansk, möjligen fransk 

och tysk litteratur. Det är därför stimulerande att genom den här 

anmi!.Jda boken föras in i en ovanlig miljö, även om dess innehäll 

ligger ganska avlägset i tiden för yngre läsare när det gäller det 

rent sjömilitära. 

Dea gamle rm 85-årige amiral Horthy de Nagy-'banya - riksföre

ståndare för Ungern åren 1919-44 - har nyligen fattat pennan under 

sm exil i E:otol"il (badorten utanför Lissabon) och skrivit ned sina m e-· 

moarer, som. nog innehålla det mesta av vad han fått uppleva under 

sitt skiftande och innehållsrika liv. Horthy önskar sannolikt ocksil 

förl\lara för världen vissa åtgärder under andra världskriget, som allt· 

jiiimt framstår litet misstänkta i mångas ögon och som bl a för de 

med sig, att han ingalunda omedelbart befriades ur sin Hitlersim 

"fångenskap" av västmakterna utan tvärtorn måste passera revy genom 

flera "camps" innan han slutligen fick förena sig med ,siin familj s om 

c:n fri man efter rättegången i Ni.irnberg·. Den åldrige mannen Ly cl's 

ha mycl,et gott minne, ty man bör komma ihåg, att alla hans egna 

uch familjens lägedelar måste lämnas kvar, då han av Gestapo förd<'E 

bort från Bud~pest. Sedermera plundrades och brändes också bosta dc cl 

i Kangliga Slottet i Budapest först av de flyende nazisterna och sedan 

av den framstormande röda horden från öster. Familjen Horthy torde 

efter den persen ha ringa att hämta av sina en gång många ägodelar 

i sitt förlorade fosterland. Man har givetvis nu många gånger svart 

att kontrollera noggrannheten i alla uppgifter, som Horthy läm nar, 

men han har viss stilistisk begåvning cch god förmåga att stimulcr:t 

intresset cch fantasin ocl<så hos en fålnmnig läsare. 

Den habsburgslca dubbelmonarkin vid Donaus stränder var för några 

i'ccc:cmicr sedan en sjömakt att räl<na. med. Man hade flera god:ct 

örlogsbaser vid Adriatiska havet och en ej liten f lotta. Frå n s.i ö

hrigshistorien minns man också, att flottan under 1800-talet stri:iclde 

545 

sina krigisk:ot färder ända upp till våra farvatten (danska) och efter 

slaget vid Lissa bkv dess förehavanden studerade av en h el värld vilket 

satLe sina spå r på byggena av alla större örlogsskepp inom v~r!dens 

JzrigsflrJttor under lång, lång tid. Att Horthy - en pustans son u _ 

växt långt f1·ån havet - därför valde sjöofficerens yrke var kan~l~e 
ej så underligt. I varj e fall skulle hans val :med tiden skänka honom 

stor ·framgång och mycken g lädje, vilket är något han gärna stryker 

under. "Jag har aldrig upphört att älska och beundra sjöofficerens· 

yrke" säger han och "scm Ugerns riksföreståndare bar jag alltid min 

amiralsuniform med stolthet trots att det till min outsägliga smärta 

ej längre fanns någon "königliche und kaiserliche Flotte" mer. 

Under kadettåren och som ung sjöofficer får han, som brukligt var 

på den tiden, under tjänstgöring ombord vara med om ordentliga lång

resor och besöka de flesta stora hamnarna världen runt med allt det 

intressanta som officersbesättningen vanligen deltog i. Han beskriver 

sina puts som kadett och flera spännande uppdrag som ung officer, 

vilka han har turen att få medverka i med sitt fartyg. Horthy tillhör 

,iu en gången genraticn, för vilken världen tedde sig lyckhgare och 

sorglösare än för var egen. Gamle kejsnr Franz Joseph, som han 

skattade mycket högt, var en monark, som ännu levde i gammal "ode· 

r;;okratisk" stil. Anmälaren har också i livligt minne de S'kildringar 

från dåtida officerslivet i Wien och Budapest, som hans fader gav 

från :Sin tjänstgöring där ute. Horthy var under f em hela år (jämte 

tre kolleger) ständig adjutant hos sin vördnadsbjudande kejsare och 

fick följa honom scm initierad överallt. Hans beskrivningar från Wien, 

livet i Schönbrunn etc, är en fläkt från en av många redan glömd, 

lyckl.lg värld. 

Vid utbrottet av det första världskriget kommenderades Horthy om.

bord och får bli kvar där under hela kriget, medan han erhåller 

allt högre befi.i.l. Hans kanske mest kända krigsbedrift ä r, som många 

minns. när han som komm<mdör och chef för en kryssardivisi0n i maj 

1917 genom en d.iärv framstöt river upp ubåtsspärren i Otrantosundet 

(se t ex Ly becks sjökrigshistoria II, sid 117). Vid krigsslutet måste 

Horthy "PPleva det tragiska slutet för sin älskade flotta, när den i 

oktober 1918 överlämnas till ett sydslaviskt "nationalråd". Som ny. 

utnämnd flottchef och vice amiral tar Horthy då med vemod avsked 

:av sitt slagskqJp och med sin gamle kejsares porträtt, fartygets öster

rikiska röd-lVit-röda flagga samt sitt befälstecken under armen går 

han i land för sista gången. Först då halas alla flaggor ned sam

tidigt på hans flotta. . .. "eine Kricgsflagge die nie vor dem Feinde 

gestriohen w urde". Hjort tid därefter sänktes som bekant hans skepp 

genom det första "grodmansangrepp"' sjökrigshistorien lcänner. Att 

r1etta kunde ske tillskriver Horthy helt de kaotiska förhällandena, son' 

rådde cmbord sedan hans samtränade besättning med honon1 lämnat 

Ticlshift i Sjönisendet 38 
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fartyget. Och Horthy fortsätter: "Auch meine Lebensbahn schien be
endet. Was hätte ich mir von der Rtickkehr in ein in voller R evolu
tion begri ffene Ungarn schon gutes erwarten können". 

Men framtiden skulle visa, att mycket ännu återstod för Horthy att 
gå igenom. Den senare hälften av boken upptar hans tid som r il,s
föreståndare (hans vägran att ta emot Stefanskronan för sin ä tt), 
den bitterhet Triananfreden uppväckte i hela landet, Hitlers framt rä
dande på arenan (Horthy inbjöds t ex att närvara vid sjösättningen 
av tunga kryssaren Prinz Eugen), Ungerns deltagande i det a n dra 
världskriget och till sist det tragiska slutet i våra dagar, som enligt 
Horthy fört Ungern till namnlöst elände. Även om den mai'Iina delen 
av memoarerna kanske är mest intressant för denna tidskrifts läsa re, 
ge likväl hans skildringar från tiden som riksföreståndare läsar en 
många nya aspekter på händelserna under 30- och 40-talen. Detta är 
också fullt förklarligt, eftersom författaren ser på de politiska p r o
blemen som ungrare och därvid belyser förhållandena i världen från 

ett helt annat håll än vad man är van vid. 
Genom att ge ut sina levnadsanteckningar i bokform har Amiral Horthy 

låtit Jäsaren få O'Od inblick i hnr skiftande hans liv varit, och m an 
unnar gärna den '"'gamle mannen att få njuta sitt välförtj1wta otium . i 
det soliga Lissabon, där hans många vänner nu sl-~affat honont en fn
stad. Man ville bar a önska att den milda sol, som gjuter sina st:ålar 
över Portugal, också finge bringa välstånd över hans olyckliga fader
nesland, som för blott ett tiotal år sedan av alla besölmre ansågs som 

ett av Europas gladaste och rikaste länder. 
G. Bolling. 

»Ciear the Decks». 

Rear-Admiral Daniel V Gallery USN. 
Harraps & Co, London. 

Konteramiral Gallery anser att allvarliga strateger nwcket väl k an 
avstå från att läsa hans bok, som inte kommer att Jämna något bidrag 
till sjökrigskonstens annaler. Ändå måste den rekmnmendera,s som_ en 
sommarlätt och nöjsam krigsskildring. Man lär sig en hel del om llvet 
ombord på ett hangarfartyg och om slaget on1. Atlanten, då man läser 

boken. 
Amiralen är en temperamentsfull och säkerligen ganska hårdför 

karriär i brottnings
för sitt land. Solll 

man med ett ansikte som bär spår av hans 
ringen, vilken han varit olympiarepres:entant 
sjöofficer har han sedan 20-talet specialiserat 
och han flyger alltjämt själv de modernaste 

sig på flygtjänsten, 

ombordbaserade flyg-
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planen. Då USA inträdde i andra världskriget blev dåvarande cmn
mander Gallery chef för ett fjärrspanings- och ubå tsjaktförband med 
basering på Island. Ett par år senare befordrad till captain, fick Gallery 
befälet över det nybyggda eskorthangarfartyget USS Guadalcanal och 
bleV tillika che{ för den hunter-killer-gr oup som bildades av hangarrare 
tyget med dess flygförband och fyra eskortjagare. Sålunda kunde han 
ganska snart lägga ubåtsjakten som ytterligar e speciali t et till sin merit
förteckning - »Clear the Decks» handlar också till större delen om 
slaget om Atlanten. Konteramiral Gallery är a lltjämt i verksamhet i si
na specialiteter. Han har nyligen varit chef för en hangarfartygsdivision 
och för USA: s Atlantflottas »HuntercKil!er-Force». Just nu är han »admi
ral commanding reserves». 

Då den amerikanska flygbasen på Island började u tbyggas tidigt år 
1942 hade slaget om Atlanten nått sin klimax. De allierades resurser 
samordnades i möjligast mån, och commander Gallery fick samarbeta 
mycket intimt med Coastal Command (RAF') och Royal Navy. Befäls
fö rhållandena voro av allt att döma litet besvärliga, ty Ga1lery ansåg 
sig samtidigt lyda under 3 amiraler och 2 generaler. Engelsmännen hade, 
t rots sina begränsade resurser, två års erfarenhet av det modeTna ubåts
kriget och hade följaktligen mycke,t att lära ut. Med sin framåtanda och 
sin humor niåste Gallery ha varit lätt att samarbeta med, och han be,varar 
av allt att döma själv från dessa och följande år en sym,patisk förståelse 
för och beundrande inställning till vapenbrodern. 

Tjänsten vid flygförbandet var slitsam och föga uppmärksantmad av 
auktoriteterna i Washington - vilka f ö hela tiden äro föremål för Gal
lerys minst sagt sarkastiska lwmnwntarer. De bortglömda »islänningarna» 
fin go emellertid småningom en basutrustning i bästa amerikanska stil, 
och den amerikanska basen måste till slut ha varit en imponmande 
anläggning som var förem å l fö1· engelsmännens och de infödda öbornas 
beundran. 

Det var emellertid utan djupare saknad som Gallery lämnade ön med 
dess ogästvänliga klimat och dess invånare, vars inställning tydligen var 
l1l{il jöpåverkad, för att taga befälet över en nybyggt hangarfartyg_ 

Den marina sakkunskapen i USA var mycket skeptiskt inställd till de 
50 eskorthangarfartyg som just producerades på löpande band på Kaiser
varvet i Vancouver. Den driftige Kaiser hade fått gå till president Ro
sevelt personligen för att få sanktion på denna form av örlogsfartygsbygge. 

På kort tid anlades i Colombianoden elva stapelbäddar. Fartygen bygg
des i sektioner, som per järnväg fraktades till varvet för sammansätt
nings- och installationsarbeten. Produktionstakten var så hög att flottan 
måste sätta till alla klutar för att klara rekrytering och utbildning av 
Personal för fartygen. En mycket tunn nyckelbesättning kunde erhållas 
genom kommendering av personal från i Stilla Havet sänkta hangar
fartyg, 1\!Ien de flesta av besättningen kommo direkt från några veckors 
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rekrytskola i land . Medelåldern ombord på Guadalcanal var 21 är od1 

över 80 % av besättningen h ade a ldrig seglat till sjöss tidigar e. 

Man få r följa hur denna besättning småningom blir salt ocll•anyändha r. 

Men det tarvades m ycket tål:Hnod, humor och fasthet innan ordningen 

och sjömanskapen var tillfredsställande ombord. 

Förhållandet m ella n den ordinarie besättningen på hangarfartyget och 

den fl ygande personalen krävde alltid speciell uppmärksamhet. E n viss 

godmodig rivaliet kunde tol ereras, men tydligen kunde det hända att 

de flygande divisionerna kände sig ovälkomna ombord. Till rivaliteten 

bidrog den flygande personalen s 50 % extra f!ygtillägg. Matrosernas in

ställning hä rtill karakteriseras av en sjöman på ett drastiskt sätt: »Weil. 

I can see how you airciales earn your fifty per cent flight pay, but wha t 

the hell do you to earn your basic pay?» 

Man får ett intryck av att Gallery som fartygschef hade m ycket 

god hand m ed sin personal. Hans synpunkter på disciplinfrågorna oc-h 

redogörels er för sin a egna erfa renheter äro lärorika och kryddade med 

mustiga historier. 

Gallery gjorde sitt yttersta för att korta ned u trustnings - och sha ke

down-tiden, gjorde själv den första flygningen frin hangarfartyget -

för övrigt under sådana förhållanden att den ordinarie flygande perso

nalen ansåg flygning omöjlig - och var i början av januari 1944 k l:tr 

för sitt första krigsuppdrag. Operationsområdet blev mellersta Atlanten 

kring Azorerna, där ubåtarna tidigare kunnat uppträda tämligen ostör

da. Det tog sin tid innan ubåtarna vande sig vid det nya hotet 

och man får av Gallerys berättelser en levande bild av effektiYi

teten hos de nya hunter-kill'er-grupp erna. Gallerys grupp blev snart 

en av de effektivaste i jakten på oceanernas högvilt. Ingen pardon ga·.-~ . 

Blotta risken för ett s ista despe1·at torpedanfall motiverade t ex att u lla

ta r överöstes med artillerield frå n kortaste håll då de, efter att Ila yarit 

jagade och anfa llna i flera dygn, plötsligt komma upp t ill ytan och be

sättningarna kastade s ig i havet. I de allra fle sta fall låg nog in;<t 

andra tankar bakom ubåtschefernas handlingssätt i de'Ssa situation.e1 

ä n att ge besättningarna en chans att rädda sig innan ubåtarna sänktes. 

Några tankar i den riktningen måtte även ca ptain Gallery kommit 11'\. 

då han beslutad e att man i stället för att sänka bytet skull e försöka 

borda och erövra det. Planerna förverkligades på ett sätt som h åller 

läsar en i full s pänning. 

Amiral Gallery ä r utan tYekan en mycket färgstark per son och h an 

har nu befäst sin tidigare dokumenterade förmåga at t skriYa fängs lande 

och lättläst. 
B. Å. 
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Ba ttle Repor-t: The War in Korea. Av \Valter 

Karig, USNR. 

I slutet tm förra aret utkolu sjirtte volymen i Captain \Valter Karigs 

seri e av -Battl e Re ports-; de fem första behandlade andra världskriget 

medan elen nu föreliggande ägnats Koreakriget från dess början och fram 

till tidpunkten för de kinesiska »frivilligas» ingripande. Som författare 

bibehåller Karig den frä n början tillämpade stilen och lämnar sålunda 

en ibla nd tämligen fullständig men ofta skissartad skildring av krigsför

loppet blandad med berättelser av olika krigsdeltagare, småhistorier och 

»samtal », ofta per radio, vilka sistnämnda ur amerikansk synpunkt san

nolik t äro mycket lustiga men för en kritisk läsare närmast tyda på en 

förvånansvärt dålig trafikdis ciplin. 

Ar betet ha r emeller tid sett ur marin s~·nvinkel en betydande förtjänst, 

de t klarlägger i väsentliga stycken flottans synnedigen viktiga men arta 

förbi.seclda roll i Koreakriget. Krigsutbrottet träffade son11 bekant både 

sydkoreaner och amerikanare med fullständig överraskning; förmodligen 

hoppades komministema på snabb och fullständ ig fram gång, fö ljd av ett 

snart fredsslut. I första hand USA: s, i andra hand FN: s reaktion blev 

emellertid anmärkningsvärt kraftig. De första motåtgärderna ankomma 

på flottan: viceamiral Joy, marin befälhavare i Japan, satte in en Jn·vs

sare, fyra jagare och sex minsvepare, amiral Radfo!·d, högste befäll~a

vm·e i Stilla HaYet, kastade fra111! 7. flottan med ett hangarfartyg, 

en kryssare, åtta jagare och tre ubåtar. Brittiska Imperiet bidrog med 

två kryssare, fyra jagare och några småfartyg. Dessa styrkor förstärktes 

sedermera undan för unelan med omfattande förband frtm olika håll, 

främst USA. I skydd av denna annacia evakuerades vita ic:ke strida!lde 

från Korea och igangsattes tillförsel av fernödenheter bland annat am

munition och läkemedel, som voro sällsynta varor i' Eore9.. Dessutom 

slogs en skyddande ring runt Chiang-Kai-Sheks Formosa, f'Om hotades 

av en arme pii" 250.000 man. vilka disponerade flera tusen flytetyg av de 

mest olikartade slag. 

Kriget till lands Pl äglades inl edningsvis av en brådstörtad sydkoreansk 

r eträtt. Und et· denna gjorde FN: s sjö- och flygstridskrafter mycket be

tydelsefulla ins<::tser. De ev::llwerade sjövägen en innesluten sydkoreansk 

division, som eljest gått sin undergång till mötes, och fördröjde genom 

kusthärjning och förbindelsebekämpning den nordkorc:anska offensh-en 

och skapade på så sätt den tidsfrist, som erfordrades för att förberedn, 

ett motanfall. I slutet på augusti, d~~ FN-styrkomas Jilge utifrån sett före

föl! synnerligen allva rligt, voro förberede lserna slutförda. bl a hade ame

rikanarna överfört 4 divisioner till Pusan-brohuvudet på Korea och or

ganiS8l'at ett överskeppningsföretag i från andra världskriget viiikänd stiL 

I början på september inledde nordkoreanerna vad de trodde skulle: 

bli s lu toffensiven mot Pus a E; som följd av matE tåndarens verksamhet 
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till sjöss och i luften hade emellertid a nfallskraften avtagit och offen

siven vann föga ten ä n g. Den 15. september slog FN tillbaka_: en kraftig 

motattack igångsattes från brohuvudet samtidigt som X. a rmekåren -

en infanteridivis ion och en. division ur marinkåren - landsattes Yid 

Inchon, Söuls hamn stad, som låg 150 km bakom de nordlw r eanska lin

jern a . Jnch onoper ationen var ett betydande företag, v ilket framgår ay 

att i detsamma deltoga 6 h a ngarfartyg, 7 kryssare och 32 jagare föru tolll 

en mängd s mä rre örlogsfartyg och naturligtvis transporttonnage. Resul

tatet blev en katastrof för nordkoreanerna, som kastades över ända orh 

förlorade män g el er av fångar _ Den 30. septem.be1· övemkredo· Västmakter

na den omtvistade 38 : e breddgåraden och elen 21. november stod o de 

invid Manchur iets gräns. Nordkorea hade då förlorat 200.000 man i s tu

pade och sårade samt cirka 135.000 fångar eller i stort sett hela den 

arme, som torde ha stått t ill förfogande vid k rigsutbrottet. 

Utgången föreföll nu klar, dock icke i av kommunisterna avsedd rikt

ning, då kriget än en gång skiftade karaktär. Kinesiska »frivilliga» bl an

clade sig i lekEon i stort antal - från början sannolikt omkring 20D.O OO 

man - och förvånansvärt nog i välorganiserade fältförband 1necl artill eri. 

stridsvagnar och annan modern attiralj. FN-styrkorna tvingades i sin tur 

till en förlustbringande reträtt och första veckan i december h ade hela 

Nordkorea utrymts; Söul föll den 2. januari 1951. X. armekåren, som 

sjövägen överförts från Inchon till Koreas ostkust isolerades i Hungna m

om.råclet och evakuerades därifrån sjövägen. Även detta blev en stor OJ1 8 · 

ration: flottan borttransporterade sammanlagt 105.000 man stridand e 

trupp, 91.000 flyktingar, 17.500 fordon och 350.000 ton förrM av olika slag. 

Den kinesiska offensiven kulminerade så småningom och efterföljdes 

av en andra FN-offensiv, som i april 1951 i stort sett ni\dde fram till 

38: de breddgraden. Uneler detta liksom föregående skeelen av kriget 

stödde sjöstridskrafterna effektivt armens operationer genom kustbeskjut

ning, raidföretag och dylikt. Från och med april 1951 fram till vap en· 

stilleståndet har fronten seelan förblivit i stort sett fas tlås t , fast hårcl <l 

strider utkämpats vid en mångfald tillfällen. 

FN-truppernas verksamhet i Korea har självfa llet varit helt avhängig 

av tillförseln över h avet. För att belysa omfattningen av denna verk

samhet kunna några siffror nämnas: uneler krigets första sju månader 

överföreles till Korea 7.4 miljoner ton förnödenheter av olika slftg samt 

4 miljoner kubikmeter driv- och smörjmedel. Uneler samma tid transpor· 

teracles 713.000 personer till e ller från krigsskådeplatsen. 

Det torde ännu vara för tidigt att draga några erfarenheter m· Korea· 

kriget. Dessutom iir det i detta hänseende nödvändigt att gå fram m ed 

s törsta fö rsiktighet, eftersom elen 'säregna politiska s ituationen i fle ra 

avseenelen förhindrat , att kampen föreles på ett ur militärt hänseende lo

giskt sätt. Det sagda må därför vara tillräckligt för att presentera Ca p· 

ta in Karigs senaste bok och samtidigt belysa den viktiga roll, som sw· 

makten spelat även i Koreakriget. M. S. 
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