
N:r 8 1947

KUNGL  ÖRLOGSMANNA
SÄLLSKAPET



Årsberättelse 
"äsende. 

skeppsbyggeri. 

473 

i skeppsbyggeri och maskin:: 

Avgiven av ledamoten Hartze/1. 

J(rigsfartygens utveckling i främmande mariner. 

Eft·er andra världskrigets slut har bekräftats vad de ma
rina myndigheterna länge misstänkt, nämligen, ,att i Japan 
under slutet av 1930-takt konstruerades och byggdes jätteslag
skepp av hittills osedd storlek och slagkraft. 

De japanska marinkonstruktörerna ha ju alltid varit an
gelägna om att placera så mycket artilleri som möjligt på sina 
fartyg, vilka onellertid härigenom ibland blevo överbestyckade 
med någon gång katastroi,ala ,följder för stabiliteten. 

Redan 1936 hade man i världspressen uttaalat, att japa
nerna umgicks med planer att bygga slagskepp på 50,000 
tons deplacement med 45 cm kanoner. Dessa byggnadsplaner 
voro emellertid av japanerna insvepta i djupaste hemlighet, 

<Jch först nyligen har man lmnn,at konstatera att slagskeppen 
ifråga Yamata och lVIusashi fullt rustade deplacerade icke min
dre än omkring 73,000 ton och hade en längd .av 263 m samt 
en bredd av närmare 40 m. Ett maskineri på 150,000 hkr 
gåvo skeppen en fart av 27 knop. Pansardäcl~et uppgives ha 
Varit nära 230 mm tjocl<t. 

Ä ven inom tyska marinen hade man .avancerade planer på 
stora slagskepp, måhända influerade av Japan. Sålunda upp
gjordes konstruktioner på skepp deplacer.ande omkring 60,000 
ton med dieselmotorer på 150,000 hkr, vmza planer emellertid 
stoppades vid krigsutbrottet 1939. Ett par år efteråt återupp
togs tanken på byggande av slagskepp fast nu i ännu större 
skala. Projekt utarbetades 'öv.er fartyg deplacerande 76,000 
ton alternativt 100,000 ton. PropeUermaskineriet skulle bestå 

'i'idskrift i Sjöväsendet. 26 
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av dies·elmotorer på ytteraxlarna och åncrt ·1~ • o urcJJiner på de . 
med ·en sammanlagd effekt av 180,000 11esp 280,000 hl· . . 1tlt·e 
högsta fart av 32 knop. '

1 
" 1d en 

Av eget föredrag 1inför Society of Naval Areh it 
Marine Engineers framgår att planer förefanns 1)·\ 1. ects . and 

.. .. c ,onstru]· · 
av annu storre enheter på ända upp till 120,000 a 1±0 0 

'tlon 
J: l l · ' 00 to1 ,agar.e {assen synes rcke under kriget genomgått nå ar 1• 

revol t" d f"' ·· d · b a l11era · ' u ·wneran e oran rmgar. Engelsmännen h a l il· 
. S . f"' . · 'SOlll hät· 1 venge orsett sma under lmget byggda jagare med 
al{tel. 1. s t.. f tt . H"' . spegel-. ' · orre om a mng. angenom har man vunnit 1 0 

till 5 °/o motståndsminskning jämfört med fartyg försedd 
1~ . .. · a llled 

vanl•rg kryssarakter. Skarpta krav ha ställts på fartvcre11 fl 
• • J b s Yt-

ba·rhet. V1ktbesparmg, som kunnat vinnas vid nvl·o11str· l· · 
. J ' · u 'tJOn 

har till stor d:~l använts för ytterligare vattentät indelning: 
Denna genomfordes konsekvent samt upprätthålles och kon
trolimjas medelst luftprovning ·efter vissa tidsinlerYaller. De 
efter kriget byggda jagarna ha i stor utsträcknin g varit hel
svetsade för att bättre motstå chockverkan. 

, Erfarenheterna från kriget visa, att flygbomber, som deto· 
nera under vattnet i närheten av ett fartygsskrov, ibl and kum1a 
förorsaka svåra skador därigenom, att bottenventiler och kra
nar intryckas eller sprängas, medan skrov-et i övrigt är o<;l\adat. 
Man hm· därför sökt reducera antalet bottenventiler och det har 
ifrågasatts, att man även .slmlle slopa durkfyllningen direkt från 
sjön. 

De flesta ·engelska ubåtar, som byggdes under kriget, voriY 
av traditionell typ men dock försedda med åtskilliga förbätt 
ringar. 

Efter många ingående försök och prov med hänsyn till u
båtens önskade egenskaper och varvens kapacitet beslöto de 
marina myndigheterna, att tryckskrov-et skulle helsvets,as. Det
ta uppdelades därvid i lämpliga sektioner, i vilka långväxlarna 
svetsades i automatiska maskiner 'inne i v·eTkstäderna, medan 
tvärväxlarna mellan sektionerna sv·etsades för hand på bädden
Svetsarna kontrollerades sedan medelst ·röntgenfotocrr,afering. 

. b 

Mycket arbete nedlades på att göra maskineriet så ljud-
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"st som möjligt. :i\Ian strävade därvid efter att göra maski
Jo ·na själva tystgående samt att n1<edelst ljudisolerande upp
ilC.\ oningsanordningar i möjligaste mån hindra vibrationerna 
]lW ledas över till tryckskrovet. Härigenom skyddades dessa 
at:slz~nerier äv.en från chockveTkan utifrån. 
Jll Redan på ett tidigt stadium av kriget fingo engelsmännen 

.. 
11

edom om tyskarnas försök med den s· k »Schnorcheln>> J;al1' . . 
och övervägde allvarligt att även införa densamn1<a på sma 
ubåtar. Emellertid ansåg man att så länge de engelska u
båtarna i r·elativ säkerhet kunde gå upp till ytan för att ladda 
sina batteriler, så fanns. det inget skäl att ~:nstaHera denna an
ordning, som dock medför vissa nackdelar. 

En ny ubåtstyp konstruerades dock under kriget av engels
männen den s k »X» båten, ·en dvärgubåt, vilken med stor fram
gång bidrog till sänkningen av Tirpitz år 1943. Längden var 
16 m och bredden 1,s m. Deplacementet i övervattens.läge 27 
ton och i uläge omkring 30 ton. Skrovet byggdes i tre s·ektioner 
fullt färdiga med inredning och utrustning samt skruvades se
dan ihop. En 42 hkr råoljemovor gav båten en fart av om
kring 6 knop i övervattensläge. 

Medan de allierade byggde sina ubåtar efter mera konven
tionella linJer, uppgjordes inom tyska madnen åtskilliga nya 
projekt, av v.ilka de flesta dock ·ej kommo till utförande ens 
som experimentbåtar. Den tyska krigsubåten av år 1943 var 
helsvetsad och byggd i sektioner samt hade ett stort ackumula
torbatteri på 372 celler, varigenom farten i uläge kunde drivas 
upp till 18 knop. Di1eselmotorerna voro på sammanlagt 2,500 

hkr, vilka gåvo båten en fart av 16 knop. 
För att kunna hålla båten i uläge även under la-ddning av 

ackumulatorbatterierna och tryckluftsystemen var den försedd 
med en fällhar mast för luftintag och avgaser, den s k »Schnor
cheln ». Konstruktionen var dock behäftad med vissa nackde
lar. Förutom de svårigheter, som uppstodo när vatten trängt 
in i röret vid sjöhävning och djupsvängar, så visade det sig, 
att motståndet ,j de långa avgasledningarna blev så stort att 
förkompressoms avgasturbin icke lämnade tillräcklig effekt, var-
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för den måste borttagas, varig·cnom motoreffekten . 
.avsevärt.. Prov med en dyli k luftmast pågå emcllenil~ll)~skad<:s 
Yarande mom vår flotta. ior nät-

Ett projekt, som dock aldrig hann s•eriebv"cra. . 
• • o • • J t> t> s, t;r unc] l 
slgpa p:·Jno1pen, att bå ten uteslutande skulle avses lbr a(e 
'attcnsgang. Den saknade därförti sin urspruncrli..,. 1. Undcr-

·fll ... b ·t J . .. ;:, t>a orm b ~ d a1 l Ctl es yc ~mng, overbyggnad, torn och brvg cr· 1 . " e 
t 

· .. .. J ;:,a. k lta . 
men et 1 overvattensia er c var omkrincr 850 to 1 1 l cc-t> o n, oc 1 mten h 1 en propelleraxelmed icke mindre än fvra dr:ivmasJ-i 1 .• ac e 
J
• .. J · ' . • " 1e11er llä.J 
1gen ·en d1.es·elmotor om 1,200 hkr, elmotor på 580 l l· . l lf" l o l. t . 1 \.J' elmotor or ag ar samt en vValtcr-tur·hin på icke mindre än - -0r ·n· d 

1 
. c '.a d hkr 

VJ "en un er en wrt penod beräknades kunna criya 1 ] . l ' 
f t 

. l.. ;:, c ' M en en 
ar 1 u ag.e av upp till 25 knop. 

Radars inverkan på krigsfartygs inredning. 

Radars införande möJ'li<ro·ör teknisH sett al·t i' t l , i:) i:) . \. > C L ar \'o· s ed .. 
nmgcn skulle lumna placeras .i en väl skyddad stridslc:II:i ncrs 
ccnlral nere i Jarlyget, varigenom överbyggnader och ]Jn·cr~or 
s'·ullÅ l f" . oo . "" c mnna ··orcnKlas. EmelLertid äro radara11la"" · · .. o .. .. o 0 gmngama 
annu s~ !ange raott sarbara och ekot k,an störas, varjämte ogynn-
sam Yader1ek sasom kraflig nederbörd i viss mån he"riinsar 
deras användning. 

0 

På grund häray måsle bryggorna i stället utökas för att 
hereda plats för den ökade personalen samt förs es med erfor
derliga instrument och kommunikationsmedel. Pcrsonal"n må 
ste därjämte skyddas för splint övcrbrvtande · .. · t ·c l 1 ' J SJO sa111 YHH OC 1 
nederbörd. 

En annan följd av radars införande är, att masterna ]Jliva 
be~asta~e med ~åglc~arc och sändare av olika slag. Hyl ter 
maslc .. nu:cdas for stndsledning och plottingcentr.aler samt för 
uppstallnmg av instrument. För den icke oväsentJi ert utökade 
personal_:n måste erforderliga förläggningsutrymme~1 ]Jncdas 
samt ~~1,as_sar och ~(ök utökas. Allt detta medför en depl:1ce
mentsoldlll1g och I de flesta fall minskad stabilitet, som på 
ett eller annat sätt måsle kompenseras. 
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:s.adarinstallat ioncr med för vidare ökad brandrisk både di
el't genom den stora mängden kablar, plintar och kontakter 

r ed möj ligh eter till överledning och kortslutning samt indi
Jll reld genom den värme apparaterna utv.eckla, varigenom isa-
Jeringen uttorkas samt kraftig ventilation måste vara anordnad. 

Mombombens inflytande på krigsfartygens konstruktion. 

Om inga andra ämnen än dc hittills l.;ända användes Yid 

11
mverlmJng a v atombomber, kan man draga vissa slutsatser 

beträffande dess verkan mot farlyg. Utvecklingen inom atom 
forskningen går emellertid mycket snabhl och öppnar ständigt 
nya perspektiv, varför bedömningen av atombombens verkan 
ofta måste omprövas. 

Rapporter över dc skador, som uppstodo Yid explosionen av 
de två bomberna mot fartygen i BikinJi-alollen, hav,a endast 
delvis puhli.ccrals, varför det för närvarande ej är möjligt att 
kvantitativt beräkna verkan mot f,artyg på skilda avstånd. 
Vissa slutsatser kunna dock dragas av dc offentliggjorda med-
delandena. 

Den första bomhen bringades till detonahon på omkring 
100 m höjd enligt ögonvittnens uppskattning. Härvid utsän
d'es en intensiv strålning av olika slag s[lsom värme-, ljus-, 
r- och neutronstrå1ar, varjämte dc båda sistnämnda strål
arterna framkallade l;onstgjord radioaktivitet. Man har bc
rälm at att temperaturen på omkring 50 m avstånd från cx
plosionsccntrum av en dylik bomb uppgår till mellan 3000° 
och 9000° . Den omgivande luftens blixtsnabba temperatur
höjning till dessa höga vården rutlöser en kraftig tryckvåg i 
luften , som utbreder sig åt alla håll. Verkan härav varar av
sevärt längre tid än vid en vanlig sprängämnesexplosion. Där
för uppkomma praldiskt taget alla skadorna vid en atombombs
expLosion under övertrycksperiodcn, vilket framgår därav att 
tryckvågsverkningarna äro riktade bort från explosionspunktcn. 

Man har trott sig kunna konstatera, att vid ·Cn explosion 
ovan vattnet komma alla fartyg att sänkas inom 300 m från 
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explosionspunkten, lätta fartyg därtill på avstånd l 

a .. 800 m. Svår,a skador på skrov och övcrbycro· IJlp li]] 50o 

vanta~ uppstå intill 1000 m avstånd samt lätta~t>nal·der klillna 

upp trll 2000 D f c s 'aclor .. 
. .. m. c ar tyg, som sänktes, hade f? L t and'l. 

uppilakta. På övriga skadade fartycr hade ]Jor·d].. a . sb·oven 

l d .. l . 5 ag er n m a l 
oc 1. ae '- tryckts m, ångpannor deformerats .. ~J t>• s \Ott 

si-o . ·t l ' over Jvrr " Il d 
' 1 s enar oc 1 bryao·or sl·adats ll . ' t . - t>o a er 

t> t> ' e er a l11111Stone llJ .1 ·t ' 

antenner bortslitits. Genom den intensiv . .. . , s er och 

J d f.. .. .. . a var m eslråln ' 
la c argen forbrants på fartyo·.en P ' d .. . lllgen 

l d d" ... t> . a ·c naunast hel" 
1a e arJamte metalldelar avsmälts , rt D agna 

d Il' pa)an. ·et hch h 

vu sa< rgcn ha vadt neutron- och v -stra' lar· so 1.~. ' li-
t , 1 · ' , m orors 1 

s r a nmgsskador på försöksdjuren intill ett a"st? d . ~ a \at 

2000 f o 
' ctn ::n luOO · 

m ran ·explosionsccntrum. Radioaktivitcte . l , " a 
net h d .. d d.. , · n 1 lcl\SV:Jlt-

e om es aremot sasmn varand e obctydli o. 
Den m d· ... · t> 

1 ra sprangmngen av atombomhen vid B 'l·· . l 
p ' ' · · t' . J,nus ,edde 

.a nagra wtal meters djup under vattenytan. Vi d . 

swnen syntes först er~ ljusblixt, varefter ·en oerhörd l::r~~~ 
vattenpelare med en dwnlleter, uppskattad till 500 ·]·" t " 

ur va'tlnet. En kraftig v å crrör-else uppstod dl.. . . .. rtn s ,ol upp 
f" t , t> al] aJn e, o c 1 den 

ors a vagen har uppskattats till en höJ'd av 30 U d . . 
net uJJ edd . m. n er vatt-

1· . . ~: · e sJg en tryckvåg m ed stor hastighet och oerhörd 

~l a~ t fororsakande svåra skador på fartygens skrov inom en 

l :d!oc ~v ~?O m.: Sex öv.ervattensfartyg sänktes och n å<>ra u-

hatar 1 ulage forstördes D tt " 
. . · en va enpelare, som uppkastades, 

vrsade sr<> vara s·ta·r·l ·t · d' 1 t' .. 
. . t> . . · · ' .1 a wa '- r v. Nar den föll tillbaka sprid-

d~~ v~ttne~. vr.~a o.mlmng och infekterade fartygen, så att alla 

balgnmgsforsok hmdrades för lång tid framåt. 

o Atombombens skadegörande verkningar mot farty cr kunna 

sal~des huvudsakligen hänföras till tryckvåg i luftent> radio-

aktw v- och n eutro t· ' l · .. ' 
' n s I a m'ng, nar bomhen detonerar ovan 

vattne~ samt till tryckvåg i vattnet och tadioaktivt vatten, när 

exploswnen sker under vattenytan. 

. Skydd mot tryckverkan ernås i möjligaste mån acnom att 

mms,J~a och förstärka överbyggnader, skorstenar och ~-i a r5 sarnt 

,att gor.a skrovet och maskineri.et mera chocksäkert ocl~ upp

dela undervattenskroppen i ytterligare vattentäta rum och av-
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ell1j11gar. Den radioaktiva strålutingens skadeverkan på per

d alen på däck däremot är mycket svårare att komma till 

SO.t
11
tfl m·ed. Vanligt splintskydd är ick.e tillräckli.gt, utan för 

ra < 

utt skydda personalen borde regelrätta pansrade skyddsrum in-

rättas på däck, v.ilket dock i de flesta fall torde vara praktiskt 

outförbart åtminstone på lättare fartyg. 

Den största faran synes för närvarande utgör,as av de massor 

av starkt radioaHivt vatten, som eft.er en undervattensdetona

tion störtar n ed över f,artygen i närhet·en och sprider sig öve11 

vattenytan. Ännu efter .ett år lär det vara förenat med stora 

risker att utan skydd gå ombord på de infdderade fartygen i 

Bikini. Särs.J<iiH skaldjm och sjögräs synes hava benägenhet att 

draga å t sig radioaktiva partiklar, som utsöndras i vattnet. 

Spolning av däck och sidor anses d·ärför numer.a icke effddivt. 

Man har ·ej heller trots intensiva forslmingar och försök kunnat 

finna något annat medel att säkert avlägsna r,ad~oaktiviteten 

från far tygen, varför de för närvarande äro praktiskt taget obe

boeliga. En ny tjänstegren har härmed uppstått nämligen ra

diologisk $kyddstjänst för upptäckt och skydd mot radio Jdivt 

vatten. 

Sammanfattningsvis kan sägas att den rent mekanisk'l. å

verkan på fa rtyg, som atombomhen visat sig kunna åstadkom

ma ~eke i allmänhet är av den storleksordning att några mera 

genomgripande konstruktionsändringar erfordras, utan den har 

endast framtvingat vissa modiHkationer och f:ö,rstärlmingar. 

Däremot har den radioaktiva strålningen och det giftiga radio

aktiva vattnet framkallat problem, v.ars fullständiga lösning 

ännu ej kan skönjas. 

Vid detonation under vattnet i närheten av varv och bas

områden riskeras att fartygens.< reparationer och torrsättning 

kunna förhindras för lång tid framåt. De perspektiv, som häri

g-enom öppnas, äro av vittfamnande strategisk betydelse, enär 

trängre farvatten, floder och sjöar kunna göras ofarbara för 

kortare eller längre tid. 
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Brandskyddets utveckling och tillämpning. 

Erfarenheterna från b ·icret visa att särshit hr 1. 
··t ll ·l' o o ' anc l aran l van a vm 1g heroende pa flvghombema och sF .1. . 1ar 

bränder ombord, särskilt olj~JJrändcr, är, utomo1~~~L';:~; ~Jgcn ;,\. 
och kräver god organisation och stor insats av j)Cl'S'l , 1'gt SVål-

o •• Jl), lJ 
hade handels- och örlogsflottorna i åtskilliga hl l· . 10111 

.. .. . . . , le u arbet 
man darfor mlcnsiVt på att öka brandsåkerhdcn ]' .:· at· 
material inskränkas i största möjlicra utsträånin;, . 1 '1

1

'~nnbara 
.. • o o ' t> c ,•r ersät-

tas med eldhard1ga sadana såsom textilier av crlasu 1 .;· 
1 .. tt ·t ll 1 l 0 

' h <t av a mc a , wr zmatta av asbestmassa trä- och l'o1·1 ·1·,. 1 · ' c " \. ,-,() CTlno av 
alfol eller ~~en ull. Den hos oss så vanliga korkm ålningen "hat· 
av engelsmannen ersatts med sprutad asbestmassa. 

Ett mycket svårt pro. blem är målnincrcn ombord ll'l f•t ·t o 1· ·· ·· b { '" t vg~ ta 1ga forsok och prov haYa under årens lopp gj orts med eld-
si~kra_el~er åtminstone brandfördröjande färger. Ännu h, r s:hitt 
k_~nt ar 'mgcn färg kunnat fylla de stränga fordringaT p,t hrand
sakerhet, behaglig lyster, tvättbarhet och slitstyrka, som måste 
uppställas. Färgen får ej heller smeta av sig eller da mnn samt 
bör h'clst ej vara dyrare än vanlig färg. 

Försök pågår för närvarande på kryssaren Gotland och 
~rins Carl I~cd en brandfördröjande färg utexpcrimenteJ 'l d och 
tillverkad vid Karlskrona örlogsvarv. 

Beträffande eldsäkert material kan erinras om att ~·l umi
nium och dess legeringar visserligen ej kunna brinna men hin
dra å andra sidan ej .en eldsvåda, som tagit fart, enär metallen 
smälter vid om.kring 600° C. Den bör därför ej användfis till 
genomgående hyttinredning eller till lejdare. En nvhct ii, eld
beständiga elektriska kablar, i vilka gummiisoJ.cri~o·cn ersatts. 
av brandsäkert material. 

0 

V.ad eldsläckningsmaterielen beträffar har man alllmcra 
börjat ersätta de under däck oftast svårmanövrerbara grova 
slan~arna med två eller flera smala gummislangar förs edd a med 
avstanghara smäckra munstycken. En ny cldsläckningsmclod. 
som uppges _vara ,effektiv även vid bekämpande av oljehriinclcr, 
har utexpenmenterats i Amerjka. Man sprider vattnet gl'norn 
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. .. ·sl<ilda r idå- eller elim-munst ycken i fonn av ett fint r egn, 
5a1 

111 
då det kommer i kontakt med eldhärden, förångas och där-so , ~ 

ed avkYler "amt kväver elden. Vid behov kan munstycket om-
J11 " 
ställas så att det släpper fram en kraftig vattenstråle. Genom 
att rikta den dimalstrande strålen fTamför sig kunna brand
männen skydda s ig mot hettan och lättare framtränga till brand
härden. Försök med ett från Amerika inköpt dylikt aggregat för 
dimsläckning pågå vid Stockholms örlogsvarv. 

Inom amerikanska flottan har man även experimenterat 
fram en effektiv skumvätska, som enligt uppgift består av ex 
trakt m Soya-bönan och metalliska sallcr. Tillsammans med 
vatten å~·.tadkommer denna hl,andning ett skum, som motstår 
hetta. Skummet bildar ett snöiiknande luft tätt täcke, utvecklar 
inga farliga gaser och sl-:adar v,arkcn kläder eller maskinerier. 
Dvlika skumsläckningsanläggning ar ha utförts i mycket stor 
utsträclming i Amcr,ika. Inom maskinområdet har man där 
även använt sig av ångfyllningsanOI;dningar för alt kunna be
mästra eldsvådor, sedan rumm·en må~t utrymmas. 

Även inom svenska flottan har stor uppmärksam.hct ägn3ts 
dessa problem. Så har ~exempelvis heslutats in stallation på 
Prins Carl av L l\1 Ericssons hrandalarmsystcm. Detta kommer 
att bestå av 221 termokontakter fördelade på 13 sektioner. Led
t1iingarna från kontaktema sammanföras till ett centralskåp, dit 
impvulsen kommer från den lwntakt, som uppnått en temperatur 
av omkring 70° C. Signalen utlöser brandalarms~rstemet, stop
par ventilationsfläktarna samt angiver vilken sektion, som å
verkats och en skiss i skåpet utvisar därjämte var i fartyget 
brandhärden är belägen. 

Maskin väsende. 
FramdrivnJingsmaskineriet å övervattensfartygen har icke 

under kricrct gcnomcrått nåcrra större ·epokgörande förändr;ngar. t> t> t> . v 

Inom tyska marinen hade man höjt ångtrycket till 60 atm 
och däröver utan att därför kunna ernå väsentligt bättre hräns-
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lciörbrukning pr hh. Man synes därjämte h aft vissa Sy' . 

h t d t .. .._ . ar1cr 
·e er mc awungen av flänsar och boxar samt driftstör · t>

, . . . · ntncr::u· 
bernende p~ korrosiOn. och 11genslamnmg av tuber i pannor~1 I dc allierade mannerna har man stannat vid mera 

1 
d a. 

c no e
rata tryck, 40-45 atö, medan Öv·erhettnin

0
cren har 

. . P~-
sats upp till omknng 450° C. Ångpannorna äro i alhnänh 
försedda med tvångscirkulation av matarvattnet liksom hos 

0 
et 

f" tt . l . ss or a · mms (a spännimgarna under påeldning och förkorta å-
eldningstiden. Försök pågå vidare med automatiserad cldn~n" 
och reglerbar överhettning. Hittillsvar:ande erfarcnhc ter be~ 
träHande den s k La Mont-pannan hava visat, att pannan inte 
håller måttet för de fordringar, som måste ställas av ett krigs
fartyg. Den blir för komplicerad med sin tvångscirkulation och 
pannvattncis fördelning till de olika rörslingoma. Angpannor 
på krigsfartyg måste var.a enkla, enär driftsäkerheten under 
strid är av mycket större betydelse än verkningsgraden på ma
skineriet. Sårbarheten minsl\as, ju kompaktare pannan göres. 
Rören skola vara så ko-rta och placerade så nära pannan som 
möjligt. Armaturen och 1instrumcnten skola vara chocksäkert 
upphängda medelst gummimellanlägg dler andra fjädrande an
ordningar. Erfar.enheterna från kriget visar, att detta är av 
allra största betydelse för fartygets stridsdugli ghtt. 

Dc amerikanska jagarturbinerna äro kopplade till propeller
axlarna medelst dubbla växlar. Härigenom har turbi nernas 
varvantal kunnat höjas, v,arigenom vid samma vikt m aslzine
riets längd minskades, samtidigt som oljeförbrukningen pr hkr
timme nedgick 

Tyska marinen gjorde redan 1935 försök att driva en ubåts
motor med vätesuperoxid för .att möjliggöra undervattensgång 
med dieselmotorerna. Med ledning av resultaten från dessa 
försök byggdes sedan i hörjan av kriget fyra dylika övnings
ubåtar, vHka nådde en fart i uläge av omkring 25 knop. Depla
cementet i öv-ervattensläg-e var endast 350 ton, varför hå larn as 
iörråds:utrymmen voro otillräckliga för luiigsbruk 

Vid krigets slut hade tyska m,arincn, som förut nämn ts, 
nästan färdigställt en krigsubåt för vätesuperoxiddrift med en 
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t h . Avsikten var att hänned bllräl.Jigt kunna 
1 WalLcr ur m. 

5 { farten ·i u läcre utöver vad batterierna kunde prestera. 
öka upp o .. .. . 

Turbinen drevs med de gaser, som uppstodo nar : 'atesuper-
··d sprutades över poröst porslin innehållande kalmm.- eller 

o;..rt .· 11111)crmancranat som kontaktsubstans. Härvid bildades 
na lll . o ·l l t' .. t .·tt syre samt vatten, som av det star m rea cwnsvarme , om-
fP_ e;ooo C övercrick i· överhettad ånga. Blandningen leddes 
j{r!illg D ' o . . . .·d' t . 

.. , fter in i en förbrännings-kammare, 1 vilken samh Ig m-
da;~tades dcl,alin, dl motorbränsle, som antä~1dcs och brann 
~p syrgasen. Den bildade ångan och. förhrän~mgsp1:odul~tcrna 

dk Ides medelst destillerat vatten till omknng 550 C, mnan 
~e l~des vidare in i turbinen. Avloppsångan och avgaserna 
ft~ån turbinen lwndenser,ades och nedkyldes i en strålkondensor, 
innan de pumpades utomhords medelst_ en ~.y.sholms kompressor. 
Inga avgaser voro synliga på större dJUP an 10 r:n. 

Turhinens varvantal var 14,000 varv pr mnmt oc~ dre~ 
propellern med en planetväx-el. Vätesuper:oxiden fr~1~1st~lld~es ~ 
tabil form av upptill 90 o;0 koncentrahon och forvar ,~d·~s' 1 

:äckar av plastic placerade i tankar me~lan ytter- och mner
skrovet och ppcssades av vattentrycket hll matarpum.pen .. 

Man hade emellertid många driftsvårighet·cr att over:rlmna 
med detta komplicerade och ömtåliga maski.ncri. Regl~nnge~ 
av de skilda vätskornas. tillflöde till förhrännmgskammaren var 
yUcrst besvärlig och ojämnheter lmnde .förm:.s~ka svåra ~xplo-
Sil• Alla d'elar· som kunde komma I beronng med vat·esu-oner. · . ·' , 

1 
t 

peroxiden, voro av rostfritt stål eller plastic, e~edan de_ f ·es __ a 
andra mateiual kunde verka som katalysorer, vangenom nsk for 
eldsvåda förefanns. Den genom förbränningen bildade kol~.x
iden visa•dc en tendens att tränga ut i fartyget och ors.aka f~r
giftning, varför maskineri-et var uppställt i ett.~er~1ehskt till
slutet rum, vilket lwmplicerade skötseln och forsvarade man-

övrering.en. .. .. . ·d l· _ 
Driftkostnaderna voro oerhörda, ·enar vatesupewxr en '-os 

tade mångdubbelt mot motmbrännoljan. 
På dies-elnJ:Otorcrnas område har man fortsa:t med .att ~ka 

. H" d s att förbränn~ngsluften hll-förkomprimenng•cn. arme mena , 
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föres cylindrarna under ett visst övet tryck vanlio 
]·of 2 ·· ... "'en Il ·· t']] 
~o c~11. over atr~:oslarsh:ycket för att höja medeltn·<'ke 1

. O" 

Jmdtama och danned elfel·ten Vid f t J·t · t 1 cy_ 
. ' · , yr a' sn1otor l'r .11 ... 

en avgasdnvcn turhinfläkt såsom fallet är hos t . , l\ and~s 
t J o t . l . V dl a lliJr] eo r 
ens Ja ar, c en s k Bi'tchi -komprcssorn. . " ' 'at, 

Vid Götaverken har problemet tvåtaktsmotu .... 
UJ) l d d · l 

1 
d ll!ed l .. 

. p a , nmg östs på ett sätt, som lovar g·oda 11Csultat l'" . , log 
t d I~.. ' 0 1 hat 

1 en. ~or att erhålla så mycket arbete fTån . . l1-
l . , . a\ gas ,•rna tt 
wmp1cssorn kan dnvas med crod cffcl t .. . 'd 1

. a 
. . . . "' < aven \'J a";J ]y>] " 

nmgar, vllket luthUs varit förenat med vissa s -' .· ,.,l . , a.,t-
t . o VdtJg 1\'ln ut 

.. agas avgaserna fran motorn vid två olika trvc]· o 'l l l ' -
t o • J c .; ' c l ,. r a s t i]] 
va oh <a trycksteg i turbinen, som driver en tut·lJ<ll ·clJJ , . 

:\I t · · .. ' P ll'CSSOr 
• o mns cylmdrar aro därför försedda med två r 1 · 

t . .. ac er avgas-
pm ar ov.anfor varandra. Den översta portraden sl'. . ~ 
h.. J· . , ciiJil. l llL de 

ogre wmpnmerade avgaserna och leder dessa t.J .ll t' l . 
1 ··o . . .. u ,mens 
10ottycl,sdel. Darefter avtäcker kolven den andra por trade 

och den återstående gasen samt den genomspolande luft< n ~ör~~ 
genom en annan rörledning till turhinens ]åotrycksdel. p . , 
med en ]' d . f" .. D 10\ 

o :cncy m ng · orso!~smotor har visat, att m cddtrvcket 

uppga~· bil ·omkring 12 at varjämte en mycket låg br iinsldör
hruknung erhållits. 

. En !io-cylindrig motor av denna typ är nu under hv""nad. 

VJkten. beräknas bli mindre än 3 kg/hkr, varför mo ton; irräga 

l< an hl1va a v betvdelsc fo", l" tt J b o 

.; l a a, sna J. gaendc fart vo· ,as om 
torpedbåtar. · "' 

G asturbinen. 

Sedan årtionden tillb I· h o • 

.. . a ,a a manga uppfmnarc, ko!l'ilruk-
torer -och IncrenJ·Örer fo"1·s"l·t ·t' ll" d ' · 

. . . o . o' 1 ampa Ics,elmotorns princip pa 
en I otet ande mas km, gasturbinen. 

.. Ett av vil lkoren för att en gasturhin skall kunna crh{dJa en 

~-og t~tal verkningsgrad och konkurrera med en ångturhinan

laggnmg med avseende på bränsleförbrukningen är, aU drift

temperaturen hos gaserna framför turbinen hålles hö()' G.JO" ~t 
750° C ell St" . 0

' 
'er mer. m·sta svårigh eten härvid ha,r varit att er-
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·]la ett ti llräckligt varmhänligt material i tmh inskovlama, så 

)!~t de icke fonnförändras under arlJetet av den höga tempcra

~uren och dc stora påkänningarna vid rotaliou även under lång 

drifttli·d. Först under de senaste åren har det lyckats metal 

]Llrgerna att framstä lla legeringar med hög kryph~tlUasthet ännu 

vid 750° C. Legeringsämnena äro f ö m tom stå l oftast nickel, 

10.0111 oeh volfram. Gasturbinens .framtid ko1mner således att 

bliva beroende till stor del på mctallmgiens landvinningar i 

detta a vsecnde. 

E tt annat villkor är en hög vcrkningsgr,ad hos den turbin

drivna kompressorn, vi lket lwn ernås genom att bygga kom

pressorer ,av axial typ med användande av S·enare t iders erfa

renh et på det aerodynamiska området. 

Stimulerad av framgångarna i dessa avseenden har kon

struktionen av gasturbiner gjolt stora framsteg under de sista 

åren, och man har uppnått epokgörande resultat i flera länder 

såsom Sch"·ciz, Engiand, USA och ic.ke minst i vårt eget land. 

I England bedrives forsknings- och försöksverksamheten ge

nom sammanslutning på statligt ;initiativ av intress,eradc fir 

mor, varvid försvarsväsendet lämnar ct.t kraftigt stöd. 

Gasturbinen utiöres både ,enligt det öppna och slutna sy

stemet. I s:in enklast-c form hestår den öppna gaslurbinen av 

en ,roterande kompressor, smn sammanpressar luft, vilken se

dan upphettas i ,en förvärmare av turbinens varma avgaser som 

sedan tryckes in i en förbränningskamrnare, där en oljeflamma 

brinner. Dc heta förlwänningsgaserna få därefter expandera i 

turbinen och där avgiya en del av sin ·energi i form av meka

niskt arbete. Turbinen i sin tur driver kompressorn och ju 

högre dess verkningsgrad är deslo större effekt blir ÖYer för 

nyttigt arbete. Kompressorn tar dock en stor del av turhinens 

arbete i anspråk, varför vid litet väm1:efall, d v s låg temperatur 

På gasen samt låg verkningsgrad på kompressorn, man kan 

riskera att ej erhålla något överskottsarbete, vilket i,bland var 

faHet hos dc första gasturbinerna. 

Man kan emellertid på annat sätt förbättra yerkningsgrJ. 

den, nämligen genom att uppdela kompressorn i två del.ar och 
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kyla huten emellan högtrycks- och lågtrvcksdelcn ,· 
l 

. . .J ., vancrc wmpresswnsarbe.bet minskas. Turbineffekten höJ. CS " 1. "' 
110

111 .. . . .. . pa Jknal d satt genom att aven dela upp turbinen i två h älfter 1 
c · f ..l .. · l1led v s m m·· )rannmgskammarc. at 

Genom dessa anordningar blir anläcrgnincren vis . .1. t . h . o o , SCl Jcrel yngte oc mera kompllcerad men bränsleförbruknincr "'.
1 

jämförlig med ångturbinens. Vid prov h ar erhållits , "'ten ~ht . . en enl1ls]· verkmngsgrad av omkr mg 30 °/o. Som J. ämförelsc l· an .. ' . . . ~ namnas att dc moderna d1esclmotorerna arbeta med en ter1111'sl· . ~ vcrk-mngsgrad av omkring 38 °/o. 
, För att hålla gastemperaturen före turbinen nere vid 60oo 
a. 700° C erfo~·dras ett mycket stort luftöverskott v:id Iörhrän
mng~~1, omkrmg fem gånger det tcor.etiskt erforderli ga. Detta 
mcdfor, att skov.ellängder och turbinskivor bli för stora vid 
högre krafthelopp, och att den syrerika luften verkar starkt 
korroderande på de rödglödande skovlarna. 

I avsikt .att undvika dessa nackdelar har ·en schweizisk fi r
ma, Escher Wyss, utexperimenterat den s k slutna erasturbinen . ·n o , 1 v1 (•en, ·en och samma luftmängd ständigt cirkulerar i sys te-
met. Förbränningskammar·en är här ersatt med en lufthe ttare 
ungefär som en ångpanna, där vattnet ersatts med luft som 
uppvärmes till erforderLig temperatur. Avloppsluften n~dky
les och återföres till kompressorn i stället för att släppas ut i 
fria luften. Syrerik luft utifrån kommer således icke in i svste
met, varför korrosion förhindras. Hela cirkelprocessen. ar
betar dessutom vid högt tryck omkring 15-25 atm, varigenom 
man erihåller relativt små och lätta maskiner samtidigt som 
förlusterna hållas nere. En nackdel är, att lufthettarens tuber 
måste tåla en avsevärd högre temperatur än turbingasens om
kring 700° C. 

Detta problem tror sig emellertid metallurgerna munera 
kunna lösa, men därvid stöter man på en annan nackdel näm
ligen att hearheta dessa material på annat sätt än genom gjut
ning, och denna svårighet är särskilt stor, när det gäller tunn
väggiga rör. 

För närvarande finns ett Hertal gasturbiner installerade 
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förvärmare 
/u f' l: 

Gasturbin enligt slutna systemet. 

i kraftstationer och flygplan. Det första gasturbindrivna far
tyget beräknas inom kort kunna börja sina provtu.rer. Det är 
ett ombyggt Liberty-fartyg försett med r n amcr:J:Kan~kbyggd 
3000 hkr Elliot -tmhin och Lysholms lwmpr.essor. En liknande 
anläggning är under ,arbete för amerikanska marinen. Äv~n 
.engelska amiralitetet har i dagarna installerat en ga~turbm 
för ett ,eskortfartyg. En svårighet, ·som tillkommer v1d far
tygsdrift, är reglerings- och manöverförmågan. För att und
vika de komplikationer, som en backturbin medfö1> kan man 
antingen gå in för elektrisk kraftöveTföring eller vndbara pro-
peUerblad. 

o o .. En måncrfald rent mekaniska prob1em har ocksa mast losas, 
såsom av de

0 
höga temperaturerna förorsakade förskjutningar i 

f:"lmdan'Lent ·och rörledningar, svårigheten att erhålla täta för
bindningar samt kylning av lager och andra värmelzänsliga 
partier. . . .. De fördelar, som gasturbinen nu ställer 1 uts1ld, aro enkel 
skötsel, låg vikt samt en l)ränsleförbrulming lika go~ eller b~ttre 
än ångturbinens. Det återstår med all säl\!erhet annu n:anga 
·experiment och försök samt långvaPiga prov på f~rtyg, mnan 
gasturbiner kan konkurrera med ång turbiner och dteselmotorer. 
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Reaktionsmotorn . 

Som förut nämnts har gas turbiner kommil t ill . . ~nvänct-n ing i Llygplan. Här har emellertid utvecklmgen lag i t 
.. .. t l.· · l d' l .. d .._ en annan yag, •enar gas urvtnen 1c ~e ned an van cs Jör 'lti d.· ' ttva planet framåL Hela det av turbinen utvecklade 11\ t t'., ., . ,..,,, ar-

betet åtg[u· ni:imligen för att driva kompressorn, l1ll'dan d·:on 
Jramskjulande krallen uteslutande erhålles av dc utsirötmnan
de gasernas reaklionsluaft. 

Den enklast tätlkbara motorn ]Jestår av en ströml injefonnact 
ihålig kropp. Luften inkommer i den mot luftströmmen rik
tade framelden och komprimeras därstädes av sig sjiild vid 
stor hastighet. Vid upphettning av luften medelst l'll ln·än
nare sker en volymökning under konstant tryck. P å gnu1cl av 
den ökade temperaturen erhålles ett ökat värmefall for ex
pansionen i det bakåtriktade munstycket och därmed ·<:n re
lativ hastighet, som är större än flygkroppens. ~Icd c1 ·nna 
enkla reaktionsmotor, det omtalade Tromsdorffs-röret ell< 1 el en 
Jlygande skorstenen, erhålles emellertid en så ringa trycksleg
ring vir,l nu .använda flyghastigheter, a tt den termiska verk
ningsgraden blir mycket låg. Först vid flyghastigheter be
t ydligt. högre än ljudets kan denna motor lämna full l'!' f ek t. 
En annan svårighet är, att man ej kan starta direkt mccl en 
dylik motor, enär den nyttiga reaktionskraften erhålles på gmnd 
av elen tryckstegring, som åstadslwmmes av luftens relativa 
hastighet. 

Den princip för reaktionsdrift, s.om med så stor framgång 
är i praktiskt bruk, framgår av figuren. Det första uppslaget 
till denna motortyp torde vara överingenjör Lysholms försbg 
av år 1933, några år senar·e följt av .engelsmannen 'Vhittles 
föreriklade utförande. 

Figuren visar en modern utföringsform av en reaktions 
motor från Rolls-H.oyce. Kompressorn består av ett cluLLel
sidigt sugande kompressorhjul fästat på sannna axel som tur
binhjulet. Den inkommande luften komprimeras och prc<:sas 
därefter ~n i ringformigt placerade brännkammare av stålplå t. 
Dessa bestå av ett ytterhölje, som i fränue änden är fästat till 
kompressorn och i den bakre J. ~dande förbunden med turbin-

flamrö"r. 
brd/m
kommarmonle.!. 

ko~:esso~ ~~~~~~~ 
h.;v/. fvr.6/n

skav/ar: 
ky!rlökf 

Modern reaktionsmotor. 
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intaget för .att tillåta rörelser på grund av t~mper:.atm~t~idg~ 
ning. Inuti höljet är ·ett mindre för,brä.nnmgsror r:orllgt !i 
axiell led. En fjärdedel av luften från l~ompr·essom far bl.an
-da sig med bränslet i rörets framända för att uillderhålla f~r
brännin o.cn. Aterstoden av luften ledes mellan ytter- och m
nerhölj e~ och släppes in genom hål i innerröret, varigen?m 
förbränningso-asernas temperatur sänkes undan för undan hUs 
-den uppnår ~ör turbinskovl,arna tillåtna värden, oml(ring ~ooo 
-c. I turbinen pass·era gaserna genom en fast leclskenermg, 
.som riktar gasstråLarna i lämp1.ig v\inkcl mot turbinskovla~na. 

En del av gasernas värnl!eenergi omvandla.; till mekaniS·kt 
.arbete i turbinen för dr.ivande av kompressorn, varefter av
'@aserna avgå genom en svagt konvergerande utloppsk~nal ~:ed 
ett ,avslutande munstycke, i vilket gasen under hastighetsok
ningen expander

1
ar ned till den. omgiv.~nde at~osfä.rens tryck. 

Fulla reaktionskraften utvecklas v1d omkrmg 12,000 varv 
pr min. på turbinen, vm·vid dragkraften vid 93~. km/tim är 
'Otnkr~ng 1,600 kg motsvarande en effekt av ungefar 5,500 hkr 
'()ch med den fantastisk t låga vikten av 0,13 l{g/hkr. 
"i'idslcrift i Sjöväsendet. 27 
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Ett annat r·eaktionsaggregat, De Havilland-Gohlin, till
verkas numera även i Sverige på licens hos Svenska Fl 
motor AB i Trollhättan. Kompressom är här enkelsidicr vaY~

"'' fl
genom erhålles mindre dimensioner, ·enklare konstruktion och 

något högre verkningsgrad än med en dubbelsidig kompressor 
Försök pågå att montera reaktionsaggregat på torpedbåtar·· 

Flera fördelar skulle vinnas därmed, såsom enkelhet i sköt el 

och frånvaro av den eldfarliga bensinen. En teorelisk uncler
sökning utvisar emeLlertid, att ur bränsleekonomisk synpunkt 

en dylik anläggning bUr lönande först vid farter över 50 knop. 

Atomenergi som kraftkälla. 

Ett lika intensivt som hemlighetsfullt arbete synes pågå 

för att utveckla atomsprängningen, så .att man även kan göra 

den frigjorda energien användbar såsom kraftkäll a. De för 

krigsbruk använda uranstaplarna fungera emellertid vid rela
tivt låg temperatur. Skall man uppnå ett verkligt effektivt 
utnyttjande av atomenergien som drivkraft, måste t empera
turer{ i staplarna höjas, och därvid uppkomma många svår
bemästrade probJ,em. Man synes emellertid för närvarande an
se, att atomcnergien endast kan tänkas utnyttjad i landin
stallationer, medan det torde komma att dröja län ge innan 

atomkraftanlägningar kunna komma till utförande för iordon,. 
fartyg och flygplan. Orsakerna härtill äro dels den stora vikt, 

som erfordras för .att igångsätta och moder·era reaktionen, dels. 
den strålningsverkan, som åtföljer reaktionen och som fram

tvingar ett både tungt och skrymmande strålningsskydd jämte 
fjärrmanövreringsorgan, dels slutligen den farliga sekundära 

radioaktiviteten, som påv·erkar det edorderliga kylvattnet j~imte 

den ånga eller de heta gaser, som milan eller stapeln producera. 
Någon metod att direkt omvandla atomenergi i ·e1ektri.;k 

ström är ej känd, varför atomenergi-en kan betraktas. som ett 

nytt slag av bränsle, vars värmeenergi måste omvandlas i me

kaniskt arbete medelst ång- eller gasturbiner. Atomkraften 
utnyttjande i ett driftsäkert och för persona1en riskfritt rna
sidneri ombord .synes sålunda ligga rätt långt i framtiden-
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!rtilleristiska vardagsproblem. 
Av kaptenen Magnus Hammar. 

Ammunition 1 
). 

Sprängämnen. 

Under såväl krigs-· som fredstid uppstå ibland upphetsade 

ryKten om nya och fruktansvärda sprängämnen, liksom förra 

världskriget och den tidigare eflerkr·igstiden producerande mot
svarande sens,at:ioner om nya och hemska giftgas·er. Dess bättre 

· är ryktet i dc allra flesta fall överdrivet om ej helt och hållet 

osant. Aven atombomben har varit omgiven av bombastisk 

reldam, fastän den möjligen kan betraktas som undantaget, 

som bekräftar regeln. Under s~ista kriget spred sig i samband 

med den tyska offens.iven i Sydry.ssland och på Krim ett rykte 

om ett nytt sprängämne, som hade verkningar kilomebervis 

omkring och som åstadkom dödlig v•erkan genom att bort
taga luftens syre. Enligt vad man nu vct,torde sprängämnet 

helt enkelt ha bestått i ovanligt stora laddningar av kända 

sprängämnen, möjligen av typ oxylikviter, d v s innehftUande 

flytande syre. Den omtalade kvävningsdöden kan förklaras 

genom det långvariga undertryck, som vid ett detonations

förlopp åtföljer det höga men mycket korta övertrycket. 

I fr åga om sprängämnen för artillcristiskt bruk föreligga 

således knappast några s·ensationella nyheter. Det utan jäm
förelse viktigaste ämnet är alltjämt trotylen. Denna har 

idealiska egenskaper i fråga om initierbarhet, stabilitet, bear
betbarhet, gjutbarhet och säkerhet, men effekten är relativt låg. 

Man har sökt avhjälpa denna nackdel genom att tillsätta 

energ:ir1ika ämnen, och de som mest utnyttjats härtill äro alu
llliniumpulver, pentyl och hexogen. 

Det förstnämnda ger högre temperatur och därigenom en ---1) Artiklar rörande kanonmaterielen och cldl8dningsmaterielen 
av samma fö rfattare publicerades i TiS häfte 10/46 och 3/47. 
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ökning av ·effekten, som kan uppskattas till 10 a 20 Ofo. Be. 
genet och pentylen äro i många avseenden likvärdi era 0 l Xo-~ "' c l o sikterna om vilket som bör välj as såsom tillsatsämne va la-
i. h t "llbal o • eda ram oc ·1 <a. Nagon tid har pentylen ans·etts Yara r d t t . d l . l . . att oPe raga, ro s mm re <emis ~ sbab1htet än hexogenel. Dett 
har nämUg~n v,arit oekonomiskt i framställning. Nu Jörefal!e: 
det emellertid som om hexogenet skulle få överhand, sedan nvtt 
och 1nera lönande framställningssätt utexperimenterat~-). Dc1;na 
mdod »anhyd11ide proces>S» har länge hållits >>highl ~· ~:onfi
dential». 

Båda s.prängämnena h a en effekt, som med c:a ~lO o;0 
öveTStiger trotylens och båda kunna framställas av i Snricre 
inhemska råvaror. De användas mest i blandningar med lr~
tyl i propor1tioner 50/50 eller 60/40 och bli därigenom gjutbara. 
Utomlands gå sådana blandningar under benämningar sasom 
RDX, PETN och ha använts och användas alltjämt i stora 
kvantiteter. 

Uppmärksmnheten ägna-s en1:ellertid numera ej enbart ar
ten OGh .sammansättningen hos sprängämnen utan imildas 
också mot laddningens utformning. Genom att utnyttj a de
tonationsvågens egenskap att alltid utgå vinkelrät mot sprilng
ämnets yta har man, genom att utiorma laddningar med ko
nisk ·eller parabolisk urholkning, kommit fram till den rik
tade sprängverkan. l\J.ed denna har man uppnått fantastiska 
verkningar med små medel. Med mycket måttliga laddningar 
genomslås pansar med tj.oclz.lekar på 200 mm och mer:a. Ge
nomslaget är ·emellertid mycket begränsat, varför det f n icke 
förefaller lönande att för artilleriammunition, a-vsedd för far
tygsbel<ämpning, utnyttja riktad sprängverkan. Detta förhål
l>ande kan emelJ.ertid komma att ändras, och man 1nåste även 
inom marint artilleri med uppmärksamhet följa utvecklingen. 

Pro j ektiltypero 

För fartygsbekämpning utnyttjas alltjämt de traditionella 
projektiltyperna pansargranat, halvpansargranat och spränggra 
nat. A v den sistnämnda har en speciell kraftigare typ i Sverågc 
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, ]]ad stålgranat, utkris talliserats. Den har kraftig spets och 
j{a o , d b .. . .. rdröj >t spetsrör men kan ocksa ullormas me ,asror, v~n-
:oenoll1 genomslagsf6rmågan ökas. Den avs·es för bekämpnmg 
0 bandelsfartvcr och lätt skvddaae jagare m m där visst ge-~ .o • 

110111
slag ä:r önskvärt (upptill 30 mm fartygsplåt i 30°-40° 

laasvinkel) Den forterående ökningen av skyddet på nämn-ans " · " . . da fartygstyper och önskan att reducera antalet proJektilty-
er gör emellert id, att denna projektilsort sannolikt kommer ;tt minska i betydelse och ersättas med hal v pansargranater, 

där genomslag fordras, och i övrigt av sprängranater. 
Ett ständigt ,aktuellt probkm är utformningen av pansar

brytande projekWer, speciellt för svårt och medelsvårt artilleri. 
Problemet kan sammanfattningsvis uppdelas i två frågor; den 
ena, som särskilt berör halvpansargranakr, gäller om granaten 
skall förs·es med kapp eller icke. Den andra, som berör kap
pade projektiler, gäller om kappen s]mll göras hård eller mjuk. 

Den första frågan är orsakad av det förhållandet, att en 
kappad projektil h ar stor genomslagsförmåga vid stor,a anslags
vinklar (60°-90°) medan den vid mindre vinklar får benä
genhet att glid,a av och bli praktiskt taget utan genomslags
verkan. Den okappade projektilen däremot kan utformas med 
trubbig spets som »hiten> även vid mindre anslagsvinklar (30° 
-60°), m en dess förmåga vid vinkelräta anslag understiger 
betydligt den kappade projektilens. 

Den andra frågan är ett gammalt str<idsäppk Den hårda 
kappen - engelsk typ - åstadkommer vid sneda anslag en 
viss upprätning av projektilen, vilket på sätt och vis kan vara 
till fördel. Den medför ·emellertrid ookså att projektilens bas 
s •a s svänges mot plåtkanten och därigenom påfrestas så hårt, 
att den l<an slås av. Ett hjälpmedel häremot var den av 
Badfield-verken införda avslagbara projektilbotten, vilken kon
struktion även förekommer på en: del svenska granater. Den 
har emellertid i England börjat ersättas av annan ,utformning 
av projetilens bas. Den mjuk,a kappen - model_l K~·upp -
ger projektilspets·en stöd och skydd, men låter proJektilen un
der aenomträncrandct bibehålla samma riktning som den har o o 
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vid anslaget. Påkänningarna på projddilhasren bli d .. ·l··· 

liga. al or lllå tL 

Utiormningen av pansarbrytande }JroJ'cl·ti'le. 
hl' -- 1 ' r Inast·' 11 . 

l star d heroende av skeppsbycr!lnJadsteknil··ell ocl l c a bd 
f'll" o D u ' 1 Cet S} 

l am_ nadc mal kunna berälmas ha. Vid nvanskafJ' . <ydd 
't· J 111 ll" av 

munl wn av detta slacr m åst e därfö t I . o .. b < an1-
... ~.. . " r YP ragan standin-t 

pl o vas. } or marmen är nu n va typer a,, 15 b onl-

1 " cm P"r 
<app och 12 cm hpgr rutan kapp under utexpcrimct tn . llled 

1 c1 ande. 

I och med a tt fa rtyg - liksom under sista k .·"" . 

stor utsträckning kunna tagas i ansprål· f ... J l· . u b'. t l 

l d 01 o o ' or JeS,JUtlllncr av 

an ma' uppstar fragan om speciell ammunition t"ö
1
• t' r l b oz 

b Je .. . . . <l/1( ma s-

.: ,am~mn~. ~en .. ammumtwn, som användes för sjömålsbe-

l~ampnmg ar bl! overvägande grad konslruer.ad m ed häns n 

t~-1~ , att d:en
1 

sl<all ha möjli gl~et att intränga i ett farlygsskr~v 
f01 att dm astadkomma maximal verkan Detta ga"ll . . · t · 
· f .. · er grvc v1s 
1 

0
01·sta ~~and pansar- och h alvpansargran.a ter, men även i viss 

man ~?~anggranater, vilka konstrueras med relativt tjockt gods 

och hangenom måttlig män crd spräncrämnen 'T' d b 1· · t · 

1 • o 
0 o · 1 e s , J u n mg 

~~ an_dn~al komm~- de .pansarbrytande granaterna till god an

' andnmg nwt hefastnmgsanlägcrnincrar För hes l· · t · 
. .. o b · ']U n mg av 

personal och la Ha anlägcrr11'11 ga- d .. · t · o • 

. . . . o c r ar emo · mg a 1 den normala 

marma ammmutwnsutrustningrcn incra fullt effel t' t 
A . ' r· .. • . o . { lVa grana er. 

mu al I\. mg s ag er 1 s m rapport härom följande. 

»D_essa kustbombardemang ha ändrat materielbehoven och 

hamt~mgat I~_ya ammunitionstyper såsom högeffektiva (high 

c_apacrt?) spranggranater, raketer, bomher och tändrör. Vid 

~rden fo~: anf,all~t mot P earl Harhor hade flot tan i verkligheten 

r~g-en hageffektiv ammunition (så kallad, emedan den inne

l~aller onormalt mycket sprängämne). Sedan -dess har nroduk

ttor~en av denna _projrektiltyp :stigit raskt och uppgår 
1r 

11 
t ill 

75 lo av produktJonen av granater ,f,rån 15 till 40 cm kaliber. 

l\I~ngfalden av uppgifter, som måste genomföras för att 

oskadliggara en försvarad kust, innebär cmeUertid mer än eld

vo!.YJ11. Det finnes många olika typer av projektiler och r ör. men 

malets beskaHenhet avgör, hur de skola användas. Så äro 
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ex pansargranater tämligen ineffektiva mot personal och lätta 

t . . l d 
- la"o· <fnJngar 1 an >> . 

iiJ.LJ < "" 

för b ekämpning av levande mål erfordras sälredes för sjö-

rtillerid spränggranater med största möjliga sprängladdning 

~! 5--20 °/o). Denna te1:dcn~ har, enligt v~d ~on: yppats, yt~~r
JigaPe accentuerats 1 sa matta att man for 1fragavarande an

damål även önskar öka projektilvilderna om så erfordras på 

skottviddens bclwstnad. Man måste tillse att man får till

räddig verkan i målet, och mot personal erhålles denna i för

sta hand av mängden sprängämne. 

Den dominerande projektiltypen för fjärrluftvärn har länge 

varit spränggranaten med tidrör. På granatren ställas inga 

krav på g~cnomslag, varför den är tunnväggig med relativt stor 

sprängladdning. Tändröret kan vara mekaniskt (urverk) eller 

med krutsatskanakr. I allmänhet användes för stridsbruk ur

verksrör, som ge bättre precision än krutsatsrören, vilka dess

utom ~ej fungerar på höjder över omkring 3,000 m. Spräng

granat en ger emellertid ett verkningsområde, som är ogynn

samt i förhållande till spridningsbilden vid lv-skjutning. De 

största felen vid sådan skjutning ligga nämligen längs kul 

banan (eller tcrränglinj en), medan felen i höjdvinl{el och i 

sida med moderna instrumenteringrm- kunna hållas inom täm

ligen snäva gränser. Nu ger spränggranaten ett verkningsom

råde, som li gger ungefär som en cirl"ulär skiva vinkrelrätt mot 

proj ektilens längdaxel. Därigenom erhålles ingen täckning för 

de :stora felen i längd. En hältre sannolikhet för verkan skulle 

uppnås, om man i stället hade en granat, vars verkningsområde 

låge längs kulbanan. En sådan granattyp finnes i granat

karteschen, ehuru denna har den svagheten, att skrothastig

heten och därmed genomslagsverkan blir låg. Den har därför 

:Under en lång tid varit helt undanträngd som ammunition för 

fjärrluftvärn. Det finnes emellertid nu en viss tendens att låta 

granatk,arteschcn komma till heders igen, speci,ellt mot mål på 

telativt korta avstånd. Den taktiska användningen av granat

karteschen (grkt) kan tänkas cnHgt följande: 
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l. Följande eld på stöne ,avstånd: l p jäs av lzc s]· · 
med grkt och använder 0,~-0,3 sek kortare tem '~~ter 

. ... per lllcr 
2. Spärreld och självförsvar: samtliga pJa:ser aU\ ända grl~~· 

.. ~~JJder kr!get framk~m :.n hel del andra försl ag och för~ 
sok for att fa fr,am proJektiltyper med större och liimpli a. 

l . • d .. .. t A g re ver mmgsomra e an spranggrana en. v dessa kan 11a .. 
. . . ' ll111as pPOJekbler med WlPe och med stålkulor. 

Wireprojektilen skulle vid krevad utveckla en wire llled 
eller utan särskild sprängladdning. Wiren avsågs snii.1 ja pro
pellern, skära sönder vingar dler åstadkomma skador crc

110 "' 111 den med wiren förbundna sprängladdningen. Wircpmjektiler 
torde ha tillverkats, men de ha numera ersatts av raketer. Så
dana ha funnits ,allmänt på bl a allierade handelsfarlY". 

v b 

Konstruktionen av spränggranater med stålkulor grundar 
sig på det fövhållandet, att dc sprängbitar, som erhållas från 
en >>vanlig>> spränggranat, ha mycket ogynnsam yttre form, 
varigenom de snabbt förlora i hastighet. Genom alt utbyta 
en del av proj ektilkroppsvikten mot stålkulor, vilka h a rela
tivt lågt luftmotstånd och därigenom längre bibehålla sin has
tighet, utökas vcrlming.sområdet. Sådana granater tillverkas, 
men ,erfarenheterna av dem äro ännu ~ej tillräckliga för att 
avgöra, om de utgöra den v~erkliga framtida utvecklingslinjen 
eller endast en tillfällig krök på densamma. 

De »radarrör>>, s~m konstruerats och tillverkats av de allie
rade, innebära en revolutionerande utveckling på luftvärnets 
område. De bygga (åtminstone i ursprungligt utförande) på 

~ekoradioprincipcn och innehålla radiorör med mycket små di 
mensioner. Dc från ett flygplan reflekterade radiovågorna eller 
de genom målet ors,akade ändringarna i antennkretsens av
stämning ge impuls till krevad och denna inträffar inom om
kring 20 m avstånd från måld. Avståndet kan regleras genom 
inställning på röret. Kulbanan måste således bringas så nära 
målet, att verkan av krevaden kan påräknas. Härav framgår, 
att radarröret på intet sätt minskat behovet av eldlednings
apparatur. Radarröret användes ej lämpli gen för kalibrar min -
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lo enär dessas skrotv.erkan är otillräcklig mot dr-e än ,::; Cln, 

Jlloderna plan. . .. .. . . 
Ehuru radarrörets tillkomst 11mebar, att aldre konstruktw · 

1
er förlorat åtskilligt i värde och intresse, torde det dröja nå-

1 
011 

tid innan det h elt kan ersätta de äldre t ändrör,en. Man 
får nämligen icke borts·e från möjligheten att motmedel. mot 
ra:darröret ,].;unna framkomma i och Ul'Cd att konstruktiOnen 
blir m era känd. Man skulle ju kunna tänka sig att målen ut
rustas med sändare, som kan ge r.adarrör·en impuls till krevad 

å för m ålet ofarliga avstånd. Sker så, kan det hända att den 
ildre ammunitionstypen med urverl{srör åter kommer i för-

grunden. .. .. 
Den normala ammunihonen för närluftsvapen ar sprang-

"ranaten med högkänsligt spetsanslagsrör, spårljus och autode
;truldion. Detta slags projektiler var ,fullt tillräckligt mot för
krigstidens relativt lätt byggda och såribar,a flygplan. Meu 
när flygplanens skydd numera bättrats genom skalkonstrul~
tion, självtätande tankar och pansar, ger den äldre a~m~:nu
tionen ej längre tillfredsställande verkan. För att forbattra 
denna har man vid de lättare automatkanonerna (kal r:-.:J 20 mm) 
infört, dels pansarprojektiler (ofta Iullkulor), dels brandgra
nater. Dc senare ha antingen särskild hmndsats av fosfor 
eller aluminiumpulver inblandat i sprängämnet. De ha enligt 
krigserfar.cnhcter givit god verkan. Vid dc grövre automat
kanonerna har man nödgats införa halvpansargranakr. Ut
vecklincren har sålunda gått från den enhetliga ammunitionen 
med e:bart spränggranater, till en blandad ammunition, där 
man återfinner såväl spränggranater, halvpansargranater, pan-
sargranater som br,andgranat,er. . . .. 

Dc aktuella problemen för detta slags ammumhon rora 
sig huvudsakligen kring spårljusets antändning, lj1~sstyr~~a o~.h 
lagringsbcständighet, kring autodcstruktionen, krmg tandro
rens känslighet och fördröjning samt kring framställandet av 

lämpli g brandsats. .. 
Av specialprojektilema tilldrager sig lysgra~aten f ~ s~r 

skilt intresse. På kortar e håll kommer den förv1sso att 1 stor-
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sta utsträckning ersättas med lysmketer. Men tillkomst,.
11 ~ av 

radar har mecliört att nattstrid sannohkt måste utkämpas , 
större avstånd än hittills. Och eftersom man ännu icke 1_Pa 
fullt lita på att kunna skjuta helt >>blint» med radar 111 .'an ' · as te 
lysgranaternas skottvidel öka& De nuvarande lysgranaterna äro 
tillverkade av specialstål men tunnväggiga. De h ålla icke för 
de tryck som fordras för att uppnå önskvärd utgångshastighet 
och skottvidd. Väggtjockleken måste således ökas på lyssat
sens bekostnad. Utkastningen av fallskärm och lyssats ~- id de 
hiögrc banhastigheter, som det här kan ~bli fråga om, är också 
en detalj, som kräver beräkningar och prov. lVIan torde emel
lertid kunna räkna med .att moderna medelsvåra lysgranater 
slwla komma upp till lysavstånd, som n1ed blott någr,a tusental 
meter understig.cr respektive pjäsers maximiporte. 

Ett annat slags specialprojektil, som används flitigt un
der kriget är anti-radargranatcr. De innehålla aluminium
remsor och användas för att störa ER-·observationer. Dc kom
ma säkerligen att behövas även framdeles och utgöra ett ;1ytt 
skott p{t den redan förut rikhaltiga gr,anat- och rör-floran. 

Camouflage i sjökrigföringen. 
Av kaptenen Åke Larson. 

»It shoulcl be emphasized thflt there is no myste
ry or magic about camouflage; it is largcly a matler 
of oldfashionecl horse sense.>> 

R. P. BTeckenridge· 

I alla ticler ha åtgärder, som varit ägnade att vilseleda 
motståndaren, ansetts vara av värde i krigföringen. Krigshi
storien uppvisar flera exempel på, huru befälhavare geaolll 
krigslist lyckats slå sina motståndare eller draga sig ur bryd
samma situationer. 
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Under första världskriget börj ade begreppet camouflage få 

l 
än användning. Ordet härleder sig från det franska verbet al J11 .. • • .. • • • wufler, som betyder tforb lzncla eller besloja. I begreppet m-

ca~attas varje åtgärd syftande till att vilseleda fienden beträf-
11e de ecrna stridskrafters befintlighet, sty11l<a, åtgärder och av
!~:ter s~mt övriga lnigsviktiga anläggningars och anorclning'lrs 
belägenhet och resurser. 

Redan i narun . .:n förekomma många fonner av camouflag~ . 

1 
d ·urens kamp för tillvaron är camouflage en yan1ig form. av 

för~var n1cn tjänar även ofta till att dölja vid anfall. lVIånga 
d'ur ha skyddande likhet med den omgivning, i vilken dc leva. 
~en vi ta vinterdräkt, som vissa djur anlägga, gör dem svåra att 
upptäcka i elen omgivande snön. E.n bl~cl~fisk, som anfalles.' 
dölj er sig i en svart >>dimma>>. En bgcr 1 dJungeln lurande _pa 
rov är 'Svår att upptäcka, på grund av ,att pälsens teoknmg 
ävenensstämmer med omgivningens utseende. 

Det är <ett intressant faktum, att de flesta formerna av mi
litärt camouflage ha sina motsv,arighcter i naturen. På detta 
område, liks·om på ·så mål1ga andra, är naturen människans 

läromästare. 
»Historiskt s·ett kan camouflage spår,as så långt tillbaka 

som till fikonlövet i Edens lustgård>>, har någon sagt. Tro
janska hästen är ett klassiskt exempel, som visar, att iden ej 
var främmande för Illiadens diktare. 

Militärt camouflage är lika gammalt som kr~gshistorien, men 
först under första världskl"iget :fick det mera allmän använd
ning. Då började även hi.thör,ande frågor ägnas vetenskapligt 

studium. 
Tidigare har camouflage haft till uppgift att vilseleda sp~-

ning från mark- och havsytan. Först under senaste decenm
erna ha flygobservationer och flygfotografering fått så st~r be
tydelse, att camouflage även måste vara verksamt uppat .. 

Man skiljer på två slag av camouflage: döljande och VIl-

seledande. 
Döljande camouflage har till ändamål att förhindra ~ller 

försvåra upptäckt av stridskrafter och anstalter eller tvmga 
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fiendens sp · 
. amngsorgan så näm, att c . . ·, 
Insättas att f ö . t.. . 11 . gna stndsmedel l· 

l s OI a e . er avvrs,a dem. ' lintJa 

V ils. eleclande. camouflage Ilat· tr'll .. d "1 
an ama att b'J · 

enden fclaktiO'a förestä ll . I Jnnga t· 
"' mngar om eO'na st.ridsl· ft 1' 

genhet, styr1.l.;,a eller svaO'hat ocJ .!"'t ,ra er~ belä 
"' "' 1 a v sr < er. -

Då frågor, som beröra döljande jämfört d . 

camouflage. er~juda sä rskilda problem, lia d:lei ;~~sc_J.c~ancte 
behandlats r slolda avsnitt S .. .. " fol Jancte 

b .. · amnca ar Jorl1allandet l " 
·erorande camouflage av fartyg till . .. ... f.. m ec fragor 

till ankars eller förtöJ' da var·f ... d b lsJoss Jam ort m ed Iartycr 
' Ot · e e1andlatsv f .. · "' 

dessa avsnitt. · ar or sig ino111 

I denna artikel 1 
behandlas. r·. wmmer endast döljande camoufl ao·e 

' Ilseledande camouflage J·o , r> att 
framdeles. ' mmer att hehancllas 

Döljande camouflage. 

Fartyg tiU sjöss. 

Dö'ljande målning. 

... Dö!lande målning har till ändamål att o·öra Jarl . ., . 

SJOSS svara att upptäcka. Då ett r' o ."' Yr> lt ll 

det kontrast.cral· rnot . . . Ol emal upptaekes gen om att 
c Sin 0l110'1Vl1lng b.. f "]' J . · 

målas så att dess r 'O' .. t:> .. , or o J3 dhgen ett fartyg 

na utaöi:e . att:> ov~rensstammer med bakgrundens. Den-

"' s av hunlen VId ·observation f· " l 
vattnet vid observation från lufte~. lan lavsytan och av 

Att måla ett fartyg i . 1 t . .. 
vaUenytan :· . Il . . . exa' samma farg som himlen ellel' 

med b l ~~ eme erhd tcke möjligt. Himlens färO' vari"J·ar 

. e ysnmgen och luftens genomskinligilet 'tr ·tt"' t 
!ar luml r . v a ne speg

.. "1 ens argvariationer. Färgmedlet, med vilket ett fart" O' 
ar n1a at O'er ,e1· n " t 1 .. . .r o 

, "' ago wnstant fargmtryck utan dett ... be 
roende av belys · 1. 

· • a ar -
· mngens ärg, styrka och riktninO'. 

Det är därför helt nal ·r o· t tt d . " 
0 

lio· uppfattnincr o '11 f~r lt:> ' a et ej rader någon enhet-
o o . nl VI <-en ·arO' SOill .. d 1.. . 

1 f d 1 5 ' ar en amphgaste Emel -

er I mnna de speciella uppgifter, som vissa fartyg. äro av-

flO l 

dda för, eUer förhärskande väderleksförhållanden inom ope
se 
rationsområdet bli bestämmande vid val av färg. 

Ar 1889 målades engelska jagare grå lör att cle skulle bli 

svåra att upptäcka. Ar 1901 beslöts, att torpedbåtar och jagare 

i engelska i',arvatten .skulJ.e vara matt svarta och i avlägsna 

farvatten brungi'å. Sutligen bestämde man sig för den grå 

färgen och 10mkring år 1908 blev i de flesta mariner torped

båtar och jagare och i viss utsträckning även större fartyg grå

målade. Numera användes grått, i något varierande nyanser, 

till döljande målning på alla slag av övervattensfartyg. Mål

ningen på mindre fartyg kan g-es en viss mönshing för att få 

överensstämn'1else m ed havsvågorsn,as utseende. stundom må

Jas fartygens horisontella ytm mörkgröna för att försvåra upp

täckt hån luften. 

Försök har gjorts för att utröna vilken färg, som är den 

lämpligaste under mörker. Ar 1913 ansåg sig engelsmännen 

kunna konstatera, att det vid nattanfall var svårast att upp

täcka vitmålade torpedfartyg, ,enär deras färg närmast över

ensstämmer med strålkastarljusets. Om detta även gäller ifråga 

om belysning nled modern strå!kaslarmaterid, torde vara disku

tabelt. Sedermera ha emellertid även bl a tyskarna tiJunnit, 

att ljus målning är län11plig, men av följande orsak. Då ett 

fartyg på n,atten i allmänhet upptäckes genom den mörka 

silhuett det bildar mot himlen, som ju aldrig är absolut svart, 

minska·r ljus målning kontmsten mellan fartyg och bakg,rund 

och försvårar härigenom upptäckt. 

Ett spedellt problem erbjuder döljande målning av ubåtar. 

Under första världskriget och även under det andra, före till

komsten av snorkelubåtar, voro ubåtarna tvingade att vissa ti

der uppehåUa sig i m.arschläge. Ubåtarnas 'taktiska uppträ

dande och användning s,amt avs.edda operabonsområden blevo 

bestämmande vid val av döljande målning. De tyska ubåtar, 

oom hade handelsförstöring till huvuauppgift, målades så att 

de voro svåra att upptäcka i marsc.hläge. övriga krigföran

des ubåtar, som användes för .anfall mot örlogsfartyg och för 

strategisk spaning, rnåste undandragas upptäckt i u-1läge från 
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luften och målades i en färg, som överensstämde llle l 
D , f" · .. · · · c have t cnl1!a a1g vanerar mellan olika havsområden och J , s. 
f .. .. , l" .. u Jatan m g mas te am pas harcfter. Den moderna ubåt las . en u trust med snorke.l eller andr,a anordningar, som medaiva 1, _ad 

h oll "' ang bd uppe a .. i ~-läg_~~ konuner endast att i undantagsfall å ~ 
marschlage hll SJOSs och bör alltså målas i en fära g .. 1 

o .. ... • • • o "'' som for-svarar upptaeld 1 u -lage fran luften. 

Kraven på vilseledande camouflage till sjöss och döljande 
till ankars begränsa starkt användningen av dölj ande målnincr 

t>· 

Dimma och rök. 

Inskränkt sikt förorsakad av naturlicr dimma ell .. t· 1 b el JOC \.U 
har sedan långt tillhaka i tiden utnyttjats som camouflaa · 
l . f" . D t>e l <ng ormgen. enna enkla form av camoufla"'·e är givetyis o . . .. . "' . opa-
lrthg. D~t ar: endast 1 undantagsfall , som förutsät tningar för 
dess anvandmng äro för handen. 

Redan tidigt kom man på iden att framkalla siklförsäm
ring och utnyttja den för att dölja egna stridskrafler för fi
enden., I en strid mellan spartaner och thebaner på 300-talet 
f Kr användes denna form av camouflage. Thebanerna an
föllo från vindsidan. Före huvudstyrkan framsändes en li ten 
kavalleriavdelning. Dolda bakom det dammoln, som virvla
des upp, kunde thehanerna komma fienden in på livet. Spar
tanerna voro ej förberedda på den fientliga huvudstyrkans an
fall och blevo slagna. 

. I sjökrigföringen användes rök- och dimbildning dels offen
swt för att dölja anfallande fartyg, dels defensivt som skydd 
vid reträtt eller för att temporärt lätta trycket av fiendens eld 
under pågående sjöstrid, 

. R·edan år 1895, under kinesisk- japanska kriget, erhöll o de 
ppanstka torpedbåtscheferna order, att i skydd au rök göra 
framstötar mot fienden, men först under första världskriget 
f~~l~ rök- och dimbildning betydelse som camouflage i sjökrig
fonngen och en speciell dimtaktik utvecklades•. I sjöslaget vid 
J~tl~~d utnyttjades rök- och dimbildning för att skydda tyska 
hogsjoilottans två helomvändningar. V·~d engelsmännens upp-
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de anfall mot den av tvskarna besatta flandernkusten an
r ~_pad· es dimbildning vid anfallet mot Ostende den 5 juni 1917 
van .. · 918 och vi d spärrföretaget mot Z-eebrugge den 22- 23 apnl l · 
Vid båda dessa operationer hade de anfallande ~tor nytta av 
tla6da dimbankar. Det kan vara värt att ennra om, att 

u "uf·Ja6e i form. av rök- och dimbildning icke kom till an-can10 "' . . 
vändning vid engelsk-franska flottans anfall mot Galllpollhalv-

ön 1915. . .. .. 
Som sl<ydd mot artillerield under dyknmgsmanover anvan-

de tyska ubåtar vid en del tillfällen dimslöjor från utkastade 

dimbildningsboj aT. . . 
Under mellankrigsåren u tvecklades dimbildmngsanordnmg-

ar och dimtaktik ytterligare och nådde under. an~ra _världs
kriget en hög grad av fulländning. Rök- och dun~~1ldi~mg m:-

.. des vid praktiskt taget varj-e sjöstrid. Under SJOStnden v1d van ·n .. 
La P lata visade en()'elsmännen sin skicklighel i att h ampa 
dimtaktikcn. Stride~1 är märklig så tillvida, att det tidigare 
ej varit vanligt att artillerifartygen sjalva la~e ut dimban
karna utan detta ombesörjdes av eskorterande Jagare eller av 
flygplan. En episod från de strider, som ledde till sänkninogen 
av Sclwmhorst, är värd att relatera. Efter att ha avfyrat atta 
torpeder mot det tyska slagskeppet, girade ja~arcn St~rd undan 
och iaånasatte rökbildning. Detta tilldrog sig uppmarksamhet 
och ;ysl:arna öppnade -en häftig eld mot. rökbanken. . Storcl 
st·oppade rökbildningen och kunde sedan ~akttaga,_ hm u tys
karna i~orlsatte att beskjuta röken, medan Jagaren 1 fred kun-

de dra sig undan. . . 
Mot slutet av kriget minskade värdet av rök- och d1mbil~-

. 11 t .. d Det bör emellertid ning på grund av hl mms en av -~ ,a ar. . . 
beaktas att motmedel finnas. Det ar sannolikt, att dessa allt-

, o o d 6 ad mer komma .att utvecklas. Motmedlen kunna na en sa an ::,r·, 

f Il .. d · 6 att de gamla metoderna åter få anlitas. av u an n1n0 , ' 

Mö'rker. 
Mörk•er kan, liksom dimma och tjocka, tjäna som camou-

flage i sjökrigföringen. Det kan utnyttjas defensivt fö.r att 
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exempelvis skydda en förflvttning eller offensivt fo··. t 
" ra td "]' ett anfallsiö-retag. o Ja 

P å S·egelfllottornas tid var man fög,a benägen att naltet · 
g agel'a sig i strid med en fiende. Mörkret utnyttJ·a<ll's .

1
d en_ 

. , . . .. . r stort 
sett ·endasc defensrvt. Men aven under senare tider 1 . . .. 

1'11 lllo r
ker haft stor betydelse som skyddande ca11nouflag·e t· 1 .. . · nc er si-
sta varldsknget läto tyskarna slagskeppen Schamlwrs t 

1 G . . ~ l 
nezsencw samt kryssaren Prinz Eugen avgå frå n Brest ert . 

mörkrets inbrott för att dc allieTade så s·ent som m öJ'li<>l sl· lelr 
t'> • 'u e 

få kärmcdom om förflyttningen. Maltakonvoj·ernas avgungstider 
från Gibraltar valdes i allmänhet så, ·att den riskfyllda pas
sagen av farvattnet mellan SiciJi.en och Aflika passerades un
der mörkeT. 

På 1870-tald framkom en ny örlogsfartygstyp, torpedbå
ten, som var väl lämpad för offensiva operationer nallctid. 
Detta gäller även dess eft.eriöljare, jagaren och motorlorpcd
båten. Under kriget mot Kina 1894- 1895 företogo japanerna 
dt par djärva nattanfall med torpedbåtar. Rysk-j,apanska Ini
get inJ.(( ddes n1:ed nattliga japanska jagaranfall mot den rvska 

eskadern på Port Arthurs yttre redd. Under första värld~kri
get gjorde italienarna uppr·epade .anfall nattetid m ed motor
torpedbåtar mot fiendens örlogs- och transportf,a.rtyg vid Adria
tiska hav.cts kust. Om man undantar spänföretagen m ot Zee
bri.igge och Ostende, föreJ~ommo ·egentligen inga nattli ga an
fallsföretag med stön'e fartyg under detta krig. Under andra 
världskriget utnyttjades mörker som offensivt camouflage vid 
flem tillfällen även för s.t6rre fartyg. Ett utmär,ld exempel 
erbjuder slaget i Javasjön. I skydd av: dim- och rökbankar 
lyckades japanerna draga sti.na fartyg ur dagstriden m en in

satte i stället .ett häftigt anfall mot den allierade styrkan .föl
jande natt. 

För att mörker skall kunna utnyttjas som camouflage 
fordras, oatt fartygsbesättningarna ha vana och skicklighet i 

att uppträda och strida på natten samt att fartygen kunna 
effektivt mörkläggas. På grundval av erfar<enheterna från 1895 
och 1904 årrs j.apansl~a sjökrig framJwm åren före första vädds-
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.·<f·et en speciell mötkertaktik. Särskilt tyskarna hade vid! kri-
]o 'J.o . . " o o • 

ets börpn hunmt ganska langt pa detta omrade och detta var 

~l a en orsak till a tt engelsmännen viU~ undvika nattstrid. Då 
andra världs.higet började, voro alla 1 detsamma deltagande 
flottor övade i tillärnp,ad mörkertaktik och det förekom flera 

nattst11ider, som voro resultat av en m edvet•en strävan från ena 

paa·ten att få strida under mörker. 

De åtgärder, som vidtagas för att åstadkomrna fullständig 

n1örkläggning av fartyg, kunna hänföras till döljande camou
flage . Ett nutida örlogsfartyg, som ej kan pr.estera fullständig 
n1örkläggning, har antingen ·en odisciplineTad besättning eller 
är otillfredsställande utrustat för 111attsl:.rid eller bådadera. 

Till döljande camouflage slkullre man äv·en kunna hänföra 

bländning av däckspersonalen på fientliga fartyg, varigenom 
dess förmåga att upptäcka f,artyg minskas. Bländningen kan 
åstadkommas genom strålkastarbelysning eUer falljusskjutnring. 

Liksom dimma och tjocka har äv,cn mörker förlorat en stor 

del av sin betydelse s,om camouflage efter tillkomsten av radar. 
D-etta innebär emellertid ej, att kravet på mör'k läggning m m 
:kan eft ersättas. Under alla omständigheter måste radar lik
s-om UK-radio användas m ed stor försiktighet på natten. Det 
lan bli nödvändigt att för vissa nattoperationer anbefalla 
)> radartystnad». 

:Fartyg till ankars. 

Bunkers, bergtunnlar osh skyddstak. 

Det mest dfektiva sättet att dölj a ett fartyg för fienden 

är givetvis att lägga det i ·ett slutet rum. 
För att skydda sina ubåtar byggde tyska~·na r·edan under 

första världskriget betongbunkers på Flandern-kusten. Under 

andra världskriget var hotet från luften ännu mera framträ
cdande och i vissa hasomTåoden såsom vid Engelska kanalen, 
franska atlantkusten och i Norge måste bunl~ers för ubåtar, 
motortorpedbåtar och övriga småfartyg anläggas. Där möj

ligheter funnas sprängdes bergtunnla:r. 

'Tidskrift i Sjöväsendet. 28 



506 

Tyska ubåtsbunkers under fo··r·sta ·· l l ] var c:s>nigct. 

Sky~dsrummens primä11a uppgift är .att skydd·a hmeliggande 

fartyg for bomber, men de ha även en sekundär uppgift ,o 

d ""]' d SaSOl11. 

o Jan ·e camouflage. Själva skydds,rummen kunna emellertid 

knappast anläggas så, att de ej förr eller s·enare bl1' "Vs]·· · d 
av d ' . . . "'" OJa e 

. ~.n faenthga spamngen eller underätte]severksamhe ten. 

S1tt var:de ur camoufleringssynpunkt ha de genom att fienden 

Tyska u:bå tsbunkers Bordeaux under andra världskriget. 
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Skyddstak fö·r tyska ubåtar i B rugge under första världskriget. 

hålles i okunnighet om, vilka fartyg som ligga vid basen och 

vilka s·om äro till sjö.ss. 

Under tförsta världskriget byggde tyskarna sikydds,tak för 

sina ubåtar i Briigge. Ändamålet var att dölja båtarna för 

den fientliga flygspaningen. Något väsentligt skydd mot bom

ber torde de icke ha erbjudit. 

För att skyddsano·rdningarna skola ha värde som can.ou

flage, får verksamheten utanför desamma icke röja närvaron 

av inneliggande fartyg. 

Maskering. 

För att vilseleda fiendens flygspaning samt minska risken 

·för flyganfall kunna fartyg på ankarplatser och i baser ges 

döljande camouflage. Denna form av camouflage benämnes 

maskering. 
Masl"eringsmålning avser att ge fartygen sådan färg och 

mönstring, att de för en ~akttagar.e komma att sammansmälta 

med de slTänder, vid vilka de äro förtöjda. Då förtöjnings

platserna växla, måste frågan om masl~eringsmålningens mön

ster ooh färger lösas genom en l«ompromiss mellan de olika 

fordringar, som skilda förtöjningsp latser kunna erbjuda. Vid 

ombasening kan det bli nödvändigt att förändra maskerings

målningen. 
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Maskering av svenska ubåtar 1!123. 

Vid sb~derna på Mis,sisippi år 1862 ,användes på am iral 

FarT~guts fartyg maskeringsmålning av ,enl~elt slag. På far

tygssi·dorna smetades gyttja, som när den torkade, J'ick samma 

färg s0m flodsträr1derna. När det regnade, bJ.evo strandb::m

karna mörJ{Ja och det blev även gyttjan på fartygssidorna. 

Först under andra världskriget kom maskerino·smålnina i 
u· . . "' " 

egen 1g memng hll användning, fastän i begränsad omfatlning 

~ero:n~e på att c!Jet för vmje fartygstyp måste prövas, vad som 

m: :nld1gast: döljande camouflage stillaliggande jän11fört med 

doljandc eUer vilseledande camoui1age till sjöss. På yalet in

verka många faktorer såsom basområdets uts·eende Iarty <>cns 
• ' • b 

Qpe·rahva användning och beräknad tid för stillaliggand·~. 

Så snar t de tyska örlogsfartyg·en konmrit till norska ham

n,ar, blevo de i allmänhet m,askcringsmål,ade. Om bakgrunden 

n'tkadc vara en röd tegelbyggnad, målades en röd tecrelbvcronad 
o f t tl • Ot"> 

pa ar ygets utsida; om bakgrunden utgjordes av klippor och 

träd eHer en kaj, avpassades färger och mönster härefter. 

För att nå avsedd verkan räcker det emellertid ej med 

blott masJ~eringsmålning. övriga maskeringsåtgärder av skilda 
slag måste vidtagas. 
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Ill a utförd maskering. 

Under första världsb1iget torde det vid någr,a tillfällen ha 

för·ekommit, att mindre fartyg maskerades och under mellan 

krigsåPen övades masl<cering i viss utsträckning, men först un

der andra världskriget blevo hithörande problem föremål för 

mera vet.enskaplig behandling. Sålunda in:flördes maskerings

nät för far tyg efter föPebild av de nät, som i landkrig användas 

för att dölja artilleripj äSie;r m m . Det konstaterades, alt far

tygen i allmänhet röjas för flygspan1ngen genom sin regel

bundna skrovform, varför näten måste kompletteras med flot

tar o dyl utefter fartygssidorna för att dessa skall få ett med 

strandkontur·erna öv•en:ens·stämmande utseende. 

Ju mer ett far tyg är överhöljt m:ed maskeringsnät och om

givet av flottar o s. v, desto längre tid åtgår för att få det gång

klart. Det är nödvändigt att göra en avvägning mellan kraven 

på maskering och gångberedskap. (Jämför dc fördelar, som 

Slkyddsrum erbjuda ur gångber,cds,kapssynpunkt). 

Vid maskering måste man räkna m ed ;flygbildspaningens 

numera utmnordentliga möjligheter. Det torde vara nödvän

digt att pröva maskeringens effcktivitd genom flygfotogra

f,ering ·enli gt samma metoder, som Henden kan utnyttja. 
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Två maskerade japanska hangarfartyg i flottbasen Kurc un 1 . 
l .. l! l · c er 

an c ra var c s niget. Det ena synes till vänster på bilelen omgivet 

av borrubneclsiag, det andra upp till höger med nät spända mell an 

fartyget och land. Man har byggt ett antal småhus på flygdäcket 

för att vilseleda flygspaningen. 

l 

Genom noggrant studium av erhållet hildmateniel kunna bri

ster upptäckas och sedermera avhjälpas. Den moderna brUd

spaningen från luften använder hl a följande metoder och me

del: stereofotografering, som avslöjar upphöjda m ål, m aster, 

märsar m m; fotografering mecl vissa filter eller infrarödkäns

lig film, som avslöjar mtifioiell grön och brun färg; samt fo to

grafering mecl färgkänslig film, smn avslöjar olämpligt vald 

maskeringsfärg. 

Maskering vintertid i snö och Iis erbjuder dt svårl öst pro

blem. Det är .svårt att dölja fartygen i den vita omgivningen. 

De spår, som fartygen och trafiken tilL och från dem Jämnat 

i isen, kunna icke avlägsnas. 

Att genom vrilmålning av fartygen söka lura den fientl iga 

flygspaningen torde vara utsiJdslöst, ·enär deras skuggor på isen 

alltid verkar röjande. Visserligen kunna mindre fartyg döljas 

genom att på ena eller andra sättet höljas över, men beträffan

de de större fartygen torde vils·eledande camouflage få tillgripas. 
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](ök• och dimbildning. 

Under förs·ta världskriget använde tyskarna dimma för att 

dölja inneliggande fartyg samt kanaler och slussar i ubåtsba

serna på flandernkusten. Dimm.an alstrades av permanenta 

dinlbildningsanordningar. Under andra världsluiget användes 

rök- och dimbildning av båda de krigförande för att Slkydda 

viktiga .anläggningar, förråd m m mot beskjutning och bomb

fällning. 
Dimbildning för att dölja och skydda fartyg till ankars eller 

förtöjda har prövats, men resultatet har i s·tort sett icke blivit 

tillfredsställande. Det erfordras mycket omfattande och dyr

bara anordningar för att under alla vindförhållanden en an

karplats skall kunna täakas flned dimma. Blir dimtäcl~et icke 

tilkäckligt tjoakt, komma master och märsar att sticka upp och 

röja fartyg·en. P å fartyg kan ·endast det luftvärns~rtilleri, som 

J1ar radarinstrumentening, utnyttjas. 

Hydroakustisk materiel i ubåts:: och anti:: 

ubåtskrigets tjänst. 
Av kaptenen John R.umenius. 

När de tyska ubåtarna på hösten 1939 kastade loss sina 

förtöjningar och avgingo för att vid tiden för krigsutbrottet 

"Vara på .sina iblivande jaktmarker, voro de utrustade med en 

hydrorukustisk materiel, som gav dem betydligt större möjlig

heter att komma i anfallsläge än •sina föregångare från år 

1917-18. Bytet blev också stort med hänsyn till ubåtarnas 

:antal, vilk·et berodde på motståndarens d'åtaliga jaldfm:tyg och 

flyg. Dessutom voro 'endast ett mindr,e antal av de brittiska 

Jaktfartygen utrustade med perifoner. 
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Sedan basnätet för spaningsflyget och kortvågsp ·
1 

b 
t k . c J '""" l 

u , unde spam ngsflyge t samt kortvågspejlstationerna , · "'"' s 

tyg och i land lolmlhera ubåtarna. Därm ed kunde h Pa _ far, 
1 

~ nvoJer11 ~edas fram på rout•er, ·där ubåtarna under den ak tuell . ~ a 
· 1 . ... . . a 1c~.1 11 
IC 'e uppehoHo sig. Dessutom kunde Jaildfmtyg och fl va : . 

· t 'll 1 t t··· . :s dn1_ 
ge1as. 1 p a sen . or att· anfalla och förs töra dem D 
S · · e l11cd. 
ona~: ·eUer Asd1:, ~om den brittislm v-ersionen av p e1-rifonen he-

te:~: fors•edda. uba~SJ.a.ldfartygen kunde ]iJ,som stövaren i ett be

gians~t mnrade fo~r el~:r s·enare spåra upp sitt byte. Oce::uuerna_ 

med sma stora dJup mo att betrakta som bottenl ösa r
0
·· . · 

1 pen
foner. Inga ~ottenekon når fram till mottagaren, utan alla 

ekon, som regisb,eras, h ärröra från undervattensmåL Av ekots. 

karaktär 1kan avläsas eller höras, om det h äTstammar från en 

ubåt eller något ann,at, som ger eko, exempelvis fiskstim, m~ln. 
av luftbubb1or eHer lokala strömmar. 

I J.addningsläge 'med •en god ER-detektor, som indik,'rade 

den fi entliga ER-bestrålning-en, lmnde ubåten hinna intaga u

läge och undandraga sig upptäckt från spaningsplan. I Jort

sättnin8"·en var därför Ulbåten med denna utrustning så gott som 

befriad från fa.ran från luften. Snorkeln ökade ubåtens rörel

sefrih et och gav den ännu större möjligheter att undgå upp
tåeld av spaningsflyget. 

Att an~alla en väl bevakad konvoj var emellertid detsam

ma som att tillkännagiva sin närvaro och d~·aga jakten på sig. 

En sådan jakt slutade i 1'egel med att ubåten med sin ringa 

fart m ed lätthet pejlades in och oskadligjordes. Enda möj lig

heten att nå r·esultat, -som kunde uppväga egna förlust-er, var 

att anfalla i flock, d v s att ti11ämpa vargfl.ockstaktiken. 

Denna ta·ktik tinnebar, att ·ett stort antal ubåtar, upptill 20 

stycken samtidigt anföUo en konvoj. De .framgångar, som u

båtarna med denna taktik vunno, voro i l'egel mycket dyJtköp la. 

Vanligen förstördes -ett större antal ubåtar ·än h andelsfartyg i 

anfaUen. Det återstod därför för ubåtarna att övergå till jal<l 

på ensamgående fartyg eller att förlägga jakt-en Nll kustfar

vatten, där betingelserna för ubåtsjakt icke voro så goda. 
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Ekoradion framtvingade ·en hydraakustisk . utrustning på 

• t 1a so1n "J·orde det möjligt för dem att m taga anfalls-
u-ba an ' o . .. . . . . 

.. e och erhålla de faktorer, som ertfordrades for torpedslqut~mg 

Jagbart m ed hj älp av sono ra obs-ervationer. Under h ela ln-1get 

e~gick -ett intensivt arbete med_ att fullkom~1a den hyd~~o
P tiska materiel-en. Helt n aturhgt lade amenkaner och bnt-
akus b ' t · l t 

. d huvuddelen av sin energi på att tfrullkomna u a SJa < -
ter n e . • b . t 
erifonen, under det a tt tyskarna koncentr-erade srg pa u a s-

perifonen. Därmed är icke sagt, att de båda motstånda~nas 
~rafter icl<e räckte till att utveckla den övriga hydraakustiska 

materi-elren. 

Segrarna från första världskriget hade bit~ra. er~ar~nheter 

v t Slka ubå tsvapnet, men de hade även kommrt hll ms1k~ om,. 

: edy vilka medel det borde bekämpas. En allsidig forsknmgs 

och försöhverksamhet i•gångsattes, som pågick hela m_:n~n

k1..jgstiden. Resultatet blev Sonar och Asdk, som VOTO fardiga 

och taktiskt utprovade i god tid för·e krigsutbrottet 1939. ~e

dan följ-er en kort beskrivning öveT amerikansk hydroakushsk 

materiel. 

Perifon för ubåtsjaktfartyg. 

Fig 1 visar svänganen till en perifon av den t~p,_ som h~rdre 

ti ll standardutrustningen på amerikanska och bnthska ub~ts

jaktfartyg runder krig-et. P-erifonen har en räckvidd på c1~·ka 

5000 m och arbetar med en fr-ekvens på cirka 16000 p/s. Sv~n

garen är omsluten av en extremt strömlinj-eformad _ dom, hU

verkad av .ett material, som har samma hydroalmshska egen

skaper som vattnet. Sv-ängaren, som roterar fri~t inru~i denna 

dom, h ar en perifon- och en. hydrofonsida, effekt~vt skarmm~de 

från varandra med en s k haffel. P erif,onsidan arbetar enhgt 

magn~tostli-ktionsprincipen och den utgående effekten omvand

las till ljudenergi i •en ·svängarsida, som är sammansatt av 600 

· · 1 l·"· f t tt t'll . tt 2 5 cm lJ'ockt stålmem-
magnet·rs·erade mc <e r o:r as sa a 1 . • e . , . . _ 

b · 1 40 r· diameter P enfons-r dan hm en I esonans · ran, en· <a cm · . 
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FigL 

frekv·ens och därför lit.en handbredd och lämpar .Siig av denna 
orsak inte för lyssning. För detta ändamål användes. istället 
hydrofonsidan, som är försedd med ett antal kristallmikrofoner. 
Som hek,ant ha dessa hög känslighet och stor bandbr.edd och 
be tydligt längre räckvidd än den magnetostriJktiva perifonsidan. 
Frekvensområdet är mellan 13,000 och 37,000 p/s, d v s inorn 
det ultrasonora området. Genom ett utveoklat filtersystem }{an 
den frekvens· väl,jas, där förhållandet mellan störningar och 
målbuller är mest gynnsamt. 

Perifonen är helautomatisk och manövreras från en ljud
isolerad hytt på bryggan, fig 2. Pejlskärpan är mycket god 
och avståndet registreras automabi•skt. Det kan även direkt av-
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Fig 2. 

läsas på ·en skäTm. På denna kan per:if·onisteon ä~en1edes .ob~ 
h . . ·da per·r·fonen är rätt mnktad pa malet eller eJ. servera uru vr · . o .. 

Ljudets >>anslag» mot målet blir nämligen. synh,gt pa s:{arm.~n 
och av dess form kan perifonisten draga srrna slutsatser. T1 a-

. ·· ekot nade perifon~ster kunna även genom lyssnmg avgora om o 
hä:rrör från .ett kon>pakt mål, d v .s .från en ubåt ,eller fran 
bubbelsamlingar och dy,Jikt, vilka som bekant oCikså orsaka ekon. 
Med denna perifon kunna alla de faktor-er erh.~ll~s, som er~or
dras för att insätta ett anfall mot en ubåt, na.m~1gen .. av:tand, 

b .. · h d. Ho··gsta anfallsfart under ordmara forhallananng oc ]Up. 

den är 25 knop. 
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Hydraakustisk materiel på ubåtar. 

Den wmerikanska ubåtshydrofonen, typ JP -sonar . . . l . . , av VUke 01 pnnc1ps <'l SS v1s.as i fig 3, är försedd med en vridbar s,.. n 
'anga re, 

Förstärkare 

M:mövena t t 
Fig 3. 

som är placerad på däck för om tomet. Svängar,en består av 
en magnetos triktiv li njebasmottagare m ed ett enda magneti
serat element. Frekvensområdet omfattar samtliga frelzvenser 
~~eUan 100 och 80,000 p/s. Gynnsammaste lyssningsområdet 
ar mellan 5,000 och 10,000 p/s. Hydrofonen är försedd m ed en 
f~·ekve:1somkopplare, varför övergång från lyssning på sonora 
ljud hll rultrasonora och tvärtom l<,an ske o·.enom en enkel om-. o 
koppling. Denna hydrofon är försedd med en fiJt,eranordning, 
som ger hydrofonist-en stora möjligheter att välja relativt stör
ningsfritt frekvcns·område. På långa avstånd, när krav på god 
riktskärpa icke lförel,igger, lyssnas efter ljud inom det sonora 
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Fig 4. 

frdzvens·området. Dessa har s·om bekant ·en mycket stor räck
vidd. På korta avstånd sker lyssning inom d et ultrasonora 
frekv·ensmnrådct, där god pejls.lzärpa ,erhålles. 

Nun1<era finnas på dc flesta anrerikanska ubåtar även peri
foner installerade. Svängaren är på dess,a höj- och s-änkbar 
och är placerad ~under kölen. Manöver- och förstärkarorganen 
tiJl ,en sådan perifon visas i fig 4. Denna typ är försedd med 
en varvindi1kator, med vilken målfartygets propellervarvtal kan 
b estämmas. Med hjälp av varvtabeller kan s~edan dess unge
färli·cra fart bestämmas. Denna perifon har smnma målindi
keri~~gs.organ, som den tidigare beskriv~1a ubåtsjal~tperifonen. 
T ack vare denna perifon kunde de ame1•1kanska ubatarna med 
relativt stor säkerhet opcrua i de okända .och av allehanda 
hinder uppfyllda japanska farvattnen. 
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Den brittiska och tyska hydrofonmaterielen. 

Om den brittiska och tyska hydronfonrnaterielcns ståt 

punkt vet man mindre. Amerikanska källor h a emellertid ld

slöjat, att deras ·egen materiel i huvudsak är identisk med ~:~ 
brittiska. 

I och ~ned att de alli·erade kw1de giva sina konvojer starkt 

sk~dd av J,aik~fartyg oc~ flyg stäl1~es ökade krav på de tyska 

ubatarnas penfonmatenel. E111dast 1 undantagsfall kunde peri

skopet användas för observationer. Det, som efter kriget fram

kommit, g·er belägg för att de tyska ubåtarnas, hydrofonma

t.eri.el väl kunde mäta sig med sina motståndares. 

Ubåtens framtid. 

Tyskarna kornrno snart till insikt om, att d eras ubåtar 

icke sku1Je kunna opePera framgångsrikt mot välbevakade kon

vojer även om ubåtarna voro :utrustade med snorkel, moderna 

torpeder, förbättrad hydrofonmateriel m m. Endast den höga 

farten skulle ge ubåten möjligheter till att framgångsrikt lösa 

sina uppgifter. Ubåten med denna egenskap bJ,ev färdigställd 

så s·ent, att den icke åstadkorn annat än förvåning och be

undr,an hos de .allierade. Men även förhoppningar. 

I atomåldern bör ubåten bli en svåråtkomlig motståndave, 

do1d som den är i vaUnet för andra än jaktfartyg i deras när

maste omgivning och inom begränsade områden för m agnet

detektorutrustade flygplan. Förses ubåten därtill m ed för

svarsvapen mot anfallande jaktfartyg, blir dess roll icke längre 

det jagade viiJ.cbrådets gent ·emot dess.a. Ubåten har lika stora 

möj 1igheter att fastställa sina kraftigt bul.lrande förföljares lä

gen som de sin tystgående mots,tåndares. Det torde komrna att 

stöta på stora svårigheter att konshmera perifoner, med vilka 

en 25-lmops ubåt med framgång kan .spåras. Ubåten kommer 

därför troligen inte att spela en blygsammare roll i ett fr amtida 

sjökrig än den gjort i de två s·enast·e. 

K ä l l o r: Electronic april, aug. 19146 m fl 

:Nyheter från amerikanska flottan. 

stort intresse för atom~ och raketförsök i USA. 

Atomförsöket i Bikini förra s·ommarcn ger ännu eko i den 

·amerikanska pressen, och allt som oftast finner man i denna 

notiser om iakttag,elser kring detta och om försök med raketer. 

Här nedan återges de1ar av en artikel ur »The Sun, New 

York >> , av den 7 maj i år. 

Amerikanska marinen planerar örlogsfartyg utrustade 

med atomvapen. 

Marinen har til1kcännagivit, att den håller på att organi

sera en speciell avdelning för att planera örlogS!fartyg med 

atomvapen. 

En del av planeringsprogrammet kommer förmodligen att 

förändra hela principen för lu·igföring till sjöss. Avdelningen 

kommer att utgöra en del av Bur-eau of Ships tJiilsammans med 

två andra nya avdelningar, .en radiologisk för att utexperimen

tera skyddsmedel för besättningen och fartyget mot radiologisk 

inverkan samt en avdelning [ör krigföring med atomvapen, för 

att fortsåtta sbudierna av fÖI'SIÖket vid Bikini förra året. 

Framtidens örlogsfartyg komma att träda i a,kt!ion s'å väl 

»tillknäppta» mot radio.logisk inv-erkan, att inte en man skulle 

kunna synas ombord. 

Samt~digt antyddes, att marinen i fmrntiden snarare skulle 

taga formen av en styrka för beskjutning av fi·entliga städer och 

landbas·eringar än av motståndarens fl.ottor. 

Marina experter anse, att slagskeppet 1wmmer att minska i 

:Oetydels'e till förmån för -ett fjärrmanövPerat bestyckat fartyg. 

som är starkt bepansrat för att kunna motstå svår beskjutning, 

och som kan gå upp mot en fientlig kust och be·kämpa .städer 

och industric~entra inne i landet med vä1diga raketer. Den 
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amePikanska marinen håller redan på att bygga om två sto. 
örlogsfartyg till fartyg för 'radiostyrda projektiler. la 

Kryssarna komma måhända att ·ers,ättas av snabba a ttack
fartyg, vilka kunna bekämpa ·anläggningar utefter .kusten llled 
raketer. Hangmi'artyg förmodas. bli ersatta av snabba fart ,

0 som lätt kunna dragas tiUbaka och som föra obemannade fly}"'' 
g-plan, vilka kunna skada fientliga fartyg, som närma sig Förenta 

staternas kust beväpnade med fjäri1ll1anövrerade raketer. 
En >>attack kiHer» -klass med fruktansvärd eldkrafl och be

-väpnad med alla slags antiubåtsvapen förväntas ersätta jagarna 
av i dag. UbåtaT väntas få nya funktioner som spaningsl'artyg, 
bärare av atonwa:pen och såsom lastfartyg. 

Experiment med V 2. 
Krigsdepartementet planerar . att fortsätta arbeta med V -2-

programmet av följande skäL 
Forslmingskostnaderna äro låga, emedan kompletta rake ter 

·Och delar av andra äro erövrad tysk utDustning. Det större 
utrymmet i V -2:s stridsspets ger plats å t mer nyttig last såsom 
kameror och vetenskapliga instrument för utforskandet av 
kosmetisk strålning och temperaturer, och den stighöjd, på vil
ken V -2 arbetar (r·ekOTdet för amerikanska försök är 114 mi les), 
är den, på viJtken en verklig tvångstyrd projektil med stor rärk
-vidd förmodligen skulle kunna operera på. 

Emellertid har armen ut·experimentcrat en ny rakcl av 
fullständigt amerikansk 'lwnstruktion och tillverkning, som 
redan är klar för provning, the Corpoml, som har mindre di
mensioner än V -2, men som är avsevärt större än den c u da 
andra ral(·et av amerikansk til.Jv,erlming, som använts h ittills, 
the War Corporal, och vm-s stighöjd når upp till omkring 
200,000 feet ·eller mindre än 38 miles. Fördelen med den nya 
arnerikanska modellen är att utrymmet i dess stridspets är unge
lär detsamma som i V -2:s. 

A. L. 




