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Årsberättelse i hälso:: och sjukvård 1948. 
Avgiven av ledamoten Severin. 

Dykerimedicinens senare utveckling. En översikt. 

Som så ofta då det gäller mänsklig verksamhet har 
dykerimedicinens utveckling försiggått etappvis med pe
rioder ki:inneteclmade av stark aktivitet och viktiga re
sultat skilda av andra perioder med svalnat in1H:sse och 
mindre f rams teg. 

Sedan den moderna dykardräkten 1837 konstruerats 
av engelsmannen Siebe, samt då kastmarbeten från och 
med mitten av 1800-talet blivit allt vanligare, iakttog man 
småningom allt oftare hur dykare och kastmarhelare ibland 
drabbades av sjukliga tillstånd, vilkas orsaker till en bör
j an förefälla gåtfulla. Från att ursprungligen ha varit 
en ren teknisk angelägenhet började nu arbete under höj
da tryck alt bli föremål för intresse även från läkarnas 
sida. 

Sin vetenskapliga förklaring fingo vissa av problemen 
förs t tack_ vare fransmannen Paul Bert's epokgörande 
f'orskningar och främst genom hans numera som klassiskt 
betraktade, stora verk »La Pression Barometrique» (1878). 
Ett annat dykerimedicinskt standardverk utgör den år 
1900 av ,vienarna Heller, Mager och Schrötter utgivna dig
ra handboken »Luftdruckerkrankungen», och 1908 skänk
te oss engelsmännen Boycott, Damant och Haldane sitt
viktiga arbete »The prevention of campressed-air illness>>. 
Givetvis lämnade även n1.ånga andra forskare i olika län
der värdefulla bidrag till dykerimedicinens utveckling, 

l11.en de verk som här nämnts måste sägas utgöra de verk
liga huvudarbetena från äldre tid med många forsknings
resultat och slutledningar som gott stå sig ännu i dag. 
'l'iclskTift i Sjiil'iisendet. 28 
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Även under 1910- och 20-talen framkonuno vctcnsk ·lp, 

liga arbeten, avhandlande frågor inom dykerimedicinen 

eller av intresse för denna, men veddig fart på detta 

forskningsområde blev det igen försl på 1930-Lalet och nn 

främst i USA med marinläkaren Be/mke som ett av de 

förnämsta namnen. Närmaste anledningen till det nyva k

nade in tresset var ubå tstcknikens framsteg, vilka m ed g a v0 

ubå tar att operera på väsentligt större djup än tid igare. 

Härigenom ökades också kraven på dyka rnas prestations

förmåga då det gällde att med deras hjälp undsätta per

sonal i ubålar, smn sjunkit på större djup . Tidigare hade 

dykarna sällan arbetat på djup överstigande c :a 50 m ete r; 

nu m ås le dc kunna företaga verkliga djupdykningar ned 

till 100 meter och mera. 
Det sålunda igångsatta velenskapliga arbetet fu llföl j

des under och efter andra världskriget ej minst ta ck vare 

de enormt ökade ekonomiska, tekniska och personella re_ 

sm·scr, som den vaknade förslådsen för forskningens m i

litära betydelse under kriget skapade främst i dc angln

sachsiska länderna . Det är också allljämt i USA och Eng

land, som den mest intensiva och resultatrika forskni nge n 

bedrives. 
Med samma intresse men med betydligt blygsammare 

r esurser försöka också andra länder, bland dem Sverige, 

ej blott att p röva och utnyttja de sålunda vunna resulta

ten utan även att göra självständiga insatser . 

Det bör också framhållas, alt den flygmedicinska 

forskningens snabba och storar tade utveckling givil m ånga 

lärdomar av direkt eller indirekt värde även för den del 

av navalmedicinen som rör dykerifysiologiska frå go r. 

Många av problenlCn, främst beträffande tryckfallssj uka 

och syrgasandning, äro nämJi gen gemensamma för d e bu
da forskningsområdena. Å andra sidan har givetvis fl yg

m edicinen också kunnat dra nytta av den navalmedicin :.;l;:a 

forskningen; sålunda var dykarsjukan, som den då k alla

des, ett gammalt och som vi av clet följande skola se int cn-
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sivt ]Jearbctal navalmedicinskt problem långt innan flyg

Jll edicinen uppstått som självständig vetenskap. 

Den fråga, som från första början stått i centrum fö r 

det dykerimedicinska i nt resset, är jus t dykarsjukan eller 

_ som den numera benämnes för a tt passa in åvcn i den 

flygmedicinska terminologin - tryckfallss}LZkan. Det pa

tologiska tillstånd som kan u pps lå , då en dykare alltför 

bastigt återvånder lil1 ytan , är nämligen i princip det

samma som det som holar en flygare, som snabbt s liger 

mot högre och lunnare luftlager. 

Hedan Paul Bert kunde övertygande visa, alt tryck

fa llssjukans symtom framkallas av gasblåsor, fråmst inne

hållande kvävgas. Dessa bildas i blod och våvnader däri

genom, aU det k emisk t indifferenta, vid höjt tryck i krop

pen fysikaliskt lösta kvävet vid en hastig sänkning av det 

omgivande trycket (och därmed även av det i lungorna 

rådande tryck et) icke hinner återt ransporter as till lungor

na och dår avgivas genom diffusion. 

H eller, Mager och Schrölter redogjorde senare in

gåend e för d e vävnadsskador och de av dessa betingade 

symtom som bl åsbildningen framkallar , och Boyco lt, /)a

mant och Haldane angåvo i s itt tid igare nämnda arbete 

en effektiv metod att undvika uppkomsten av trvckfalls

sjuka samt alt behandla redan förefintlig så dan.-

Man skulle kunna tro, alt efter dessa arbeten icke mvc

ket funnits att utforska beträffande tryckfallssjuk~n. 
Tvärtom å terstå , trots dc senaste årens intensiva under

sökningar och dc vackra resultat dessa givit, ännu m i't nga 
viktiga problem a t l lösa. L 

Huldan e och hans m edarb e tare ulgingo vid beräkning

en av sina s k etappuppstigningstabeller -- vilka i fortsält

ningen vanligen kanunit att b i:ira enbart Haldane's n amn 

- från antagandet, att man alltid kan undvika tryckfalls

sjuka, om trycket utanpå organismen minskas till läast 

hälften av det nyss d1 dande (t ex från 6 till 3 eller från 

4 till 2 a ta). Detta inneh~ir , att partiallrycket för det i 
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o rganismen lösta kvävet ej fick övers ti ga yttertrycket Iller 
än i förhållan det 2: 1 . 1\Ian mås le sedan vänta med n ~istn 
trvcksänkning, tills jämYikt inträtt mellan kYävgasparlial
tr)rd:.et i vävnader och blod å ena sidan och del i lu ng
luflen å den andra. 

Amerikanska forskare med Behnke i spetsen ha emel
lertid kunnat visa. alt detta an lagande endast sl ~imm c i 
under särskilda be tingelse r. I vissa kroppsvävnader kan 
man ulan risk för tryckfallssjuka tillåta en betydligt hiig
rc kväveövermäHnacl ån 2: 1 eller t o m helt borlsc fdm 
densamma, medan i andra vävnader blåsbildning kan npp
:slå redan vid en kvävemättnad på 1,7: 1. Särskilt för
siktig m å ste man vara efter dykningar till mycket stora 
djup. Dessa upptäckler ha gjort, aU Haldane's uppslig
ningslabeller, vilka dock ge en hög grad av säkerh et vi d 
dykning till måttligt stora dj up och på min dre djup t o m 
onödigt stor säkerhetsmarginal, framförallt med tanke pil 
dc maximala dykdjupen höra underkastas en revision. 

Ilaldane's tabeller fö rutsätta vidare, att dykaren un
der hela den i etapper företagna uppstigningen kvarslan
JJar i vattnet. På basis av dc nyss beTörda nya amerikan
ska forskningsresultaten har man emellertid kunnat ut
arbeta den s k ytdekompressionsmetoden, enligt vilkeH 
dYkaren i snabb takt kan gå direkt till ytan för all dör 
r~komprimeras i en tryckkammare, där sedan tryckminsk
ningen i etapper kan ske i lugn och ro. Genom att_ pft 
detta sätt förkorta dykarens tid i vattnet efter fullgJ o rt 
uppdrag vinnas betydande praktiska fördelar. 

En ytdekompressionsmelod a\' detta slag har i Sve
rige utarbetats av von DöbPln och Seucrin och under 
flera å r prövats med uppmuntrande resultat. Erfaren
h e lerna om densamma äro för närvarande förem}tl för 
bearbetning i och för publicering. 

Icke minst den flygmedicinska forskningen har vid a
re inaående studerat dc närmare betingelserna och sättet b . ~ 

för själva blåsbildningen. Man konuner här in på s[t 

pass speciella p roblem, att jag beträffande dessa i och 
för sig synnerligen intressan ta forskningar måste in
skrånka mig till en hänvisning till litteraturen i ämnet. 

Försök ha även gjorts att förklara tryckfallssjukans 
svmtom på annat sätt än genom blttsbildningen. Sålunda 

" ' 
har t ex amerikanen End framkas la t hypotesen, alt det 
primära vid tryckfallssjuka vore en hopbakning (agglu
tination) av de röda blodkropparna n1.ed små blodprop
par i de finaste kärlen som resultat, medan blåsbildningen 
skulle vara elt sekundärt fenomen . Hans landsman 
Swinclle har i stället ifrågasatt, att det primära vid tryck
fallssjuka skulle vara något slags flockbildning i själva 
blodplasmat. Kontrollförsök utförda under dc allra sista 
åren ha dock icke kunnat bekräfta dessa eller liknande 
antaganden, och man torde tills vidare göra klokt i att 
åtminstone i praktiken räkna enbart med den konventio
nella gasblåseteorin. 

Utmårkta översiktartiklar om tryckfallssjukan och 
dess mångskiftande problem med omfattande litteralur
förteckningar ha på senare år publicerats i USA av Shil
ling (1938 och 19-11) samt Catchpolc och Gersh (19-18). I 
Sverige vann mariniåkaren och laboratorn vid flyg- och 
navalmedicinska nämnden Bjzzrstedt silvermedalj för en 
tävlingsskrift b etitlad »Tryckfallssjukan i nutida belys-
ning» (K. Krigsvet. Akad. Hand l. 1 !H9) , som på el t ut
omordentligt klart och intresseväckande sätt redovisar de 
sista forskningsresultaten på omrtttlct sedda ur så väl na
vaL som flygmedicinsk synpunkt. 

Att den i luften ingående syrgasen kan vara giftig 
visade redan Paul Bert. Med lufl av vanlig sammansä lt
ning är emellertid syrgasj'örgij'tningsrisken knappast ak
tuell på dc största djup - c :a 90 meter - va rpå dykning 
med hänsyn till andra faktorer ännu år möjlig. Använd
ningen av ren syrgas under rckomprcssionen efter en dyk
nin g, vilken avsevärt påskyndar kväveavgivningen i lung
orna , liksom ulnyltjandet av syrgas såvål inom flygmc-
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dicinen som inom den a llm änna medici nska terapin vid 

t ex hjär l- och lungsj u kdomar, har emellertid stark t ak

tual iserat frågan, vid vilket par tialtryck syrgas börjar 

verka giftigt. 
Ännu fö r några år sedan antog man, att andning av 

ren syrgas vid vanligt atmosfärstryck vore ofarlig u nder 

snart sagt hur lång Lid som hels t, liksom att man ulan 

risk kan andas syrgas under åtminstone några tim mar 

upp till ett syrgastryck på c:a 2,8 ata. De senaste fo rsk

ningarna ha dock samstämmigt givit vid handen, atl ~)se n 

syrgas vid vanligt atmosfärstryck småningom kan vara 

giftig, och att risk för syrgasförgiftning kan inträda vid 

lägre tryck än 2,8 ata även efter relativt kort expositions

lid. Detta ä r i synnerhet fallet, om syrgasandning k om

bineras med kroppsarbete. Känsligheten för syrgasens 

giftverkan liksom latenstiden innan förgiftningssymtomen 

uppträda visar emellertid stora individuella variationer. 

Ur såväl teoretisk som praktisk synpunkt intressanta 

äro vidare iakttagelserna, atl tillblandning av såväl ko l

syra som vissa inerta gaser såsom helium och kvävc

förvärrar symtom en på syrgasförgiftning. Förklaring::n 

härtill saknas alltjämt. 
Scdan c:a 15 år tillbaka är det känt , att kvävet trots 

sin ullalade kemiska indifferens vid höga tryck utövar 

en narkosverkan liJ.mande alkoholens. Tios dc flesta in

divider börjar denna kvävenarkosverkan alt göra sig 

märkhar på ·'-10- 50 meters djup för att på c :a 90 m eter 

vara så uttalad, att den helt omöjliggör dykning med luft 

av vanlig sammansättning. 
För att förklara narkosverkan ha flera teorier u pp

ställts. Meyer och Owerton ha beträffande de inom me

dicinen använda narkosgaserna uppställt hypotesen, a tt 

den narkotiska verkan hos en gas beror av dess relativa 

löslighetsförhållanden i fett respektive vatten. Då de l 

gäller de inerta gaserna synes dock denna hypotes icke 

vara allmänt giltig. Enligt en annan teori skulle narkos· 
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verkan vara direkt proportionell mot gasens molekylar

vikt. Bl a den uttalade narkotiska verkan hos dc t~moa 
b 

gaserna krypton och argon samt den ringa narkosverkan 

hos vätet med dess extremt låga molekylarvikt talar för, 

att m an med denna teori kanunit sanningen närrnast. 

Gränsen för dykning med luft av vanlig sanunansätt

ning ligger som tidigare antytts vid 90- 100 meters djup. 

Orsak erna härtill äro flera: kvävets långsamma elimina

tion som nödvändiggör synnerligen långa dekompressions

tider från stora djup, kvävets narkosverkan, den alltmera 

hotande syrgasförgiftningsrisken j u större trvcket blir 

samt - sist men icke minst - den starkt komiJrirnc radc 

luftens stora tröghet, som ger ett andningsmotstånd större 

ä n det andningsmuskulaturen förmår övervinna. 

Om man vill komma djupare, måste man därför till

gripa en annan gas än luftens kväve som »utspädnings

medel» för syret. Det var från denna utgångspunkt som 

.~ynlesgasdykningen framkom. 

En idealisk synlesgas fann man i en blandning av 

helium och syrgas, vilken redan 1919 av Eli/zu Tlwm]Json 

föreslagits för dykändamåL Sayers, Yant och Hild ebrand 

r edogjorde i publikationer från åren 1925- 27 för det 

praktiska pionjärarbetet. Dessa forskare sågo i dc be

tydligt förkortade dekompressionstidcrna och d en minska

de risken för teyckfallssjuka helium-syrgasblandningens 

främsta fördel framför vanlig luft. End (1937) påvisade 

dock den kanske förnämsta egenskapen hos helium såsom 

:lykgas, nämligen dess ytterst ringa narkosverkan, och föl

jande år (1938) satte sanune End med helium världsrc

~~ord i dykning med 128 meter. Detta rekord stod sig 

anda fram till 19-H. Det verkliga generalprovet bestod 

d?ck heliumdykningen med glänsande resultat vid bärg-

11mgen av den år 1939 på 73 meters djup sjunkna ubåten 

Squalus. 

f ... Fördelarn~ med heli_~Im såsom dykgas äro i huvudsak 

oljande: den har som namn t en mycket ringa narkosver-
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kan, den utövar i:iven vid höga tryck ett obetydligt and, 
ningsmotslånd, och den medger reducerade dekomprcs
sionstider. Nackdelarna äro i förhållande härtill oväsent
liga: gasen leder värme rnycket bra, vilket gör att dykar
dräkten måste förses med särskilda uppvännningsanord
ningar för alt skydda dykaren mot vattenkylan, och den 
mänskliga rösten blir i heliumatmosfär så förvanskad , a IL 
telefonkontakten mellan dykaren och ytan försvå ras. 

Slörsta nackdelen med helium är dock, att den är re_ 
lativt sällsynt och svår att renframställa. Endast i liSA 
har man påträffat helium_ i mängder tillräckligt stora för 
praktiskt bruk, och även om Förenta Staterna delar med 
sio- åt andra länder ställer sig en he1iumimlwrt mycket b ' '-

dvrbar. 
. Det nuvarande amerikanska rekordet i dykning i öppen 

sjö sattes, enligt en notis i februarinumret av »All H ands», 
helt nyligen och lyder nu på lL18 meter. Världsrekordet 
hålles dock av den engelske dykaren Bollard, som den 28 
augusti 1948 i den skolska fjorden Loch Fyne från engels
ka flottans elykarfartyg »Reclaim» nådde ett djup av 
nära 165 1neter( 535 fot). Vid båda dessa dykningar an
vändes givetvis helium, och engelsmännen begagnade sig 
av de amerikanska uppstigningslabellerna. 

I en delvis vattenfylld trycktank på land, där man 
genom att taga upp trycket i den ovan vattncl befin tliga 
luftkudden kan efterlikna dc verkliga förhå llandena vi d 
en dykning, ha emellertid amerikanerna prövat helium
m etoden vid ännu högre tryck. Enligt d en sista här till
gängliga uppgiften nådde man i USA sålunda redan i april 
19-H:i elt »djup» av c :a 170 meter (550 fot), och det råder 
in tet tvivel om, att detta rekord när som helst kan bl i 
slaget. 

Aven i Sverige h ade utvecklingen - främst anskuf
fandet av våra efter amerikanskt m önster byggda ubflts 
räddningsklockor - gjort det önskvär t att kunna dylza 
djupare än vad vanlig luftdykning medger. 
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Då h elium vid den liden icke stod alt få för pengar, 
111ås te man om möjligt finna en annan användbar syntes
gas. Det var nu som Arne Z etterström framt6idde med 
sin vätgasmetocl . 

Vätgasen hade viserligcn långt tidigare diskuterats i 
samband med dykning, men med hänsyn till dess cxplo
sivitct då den blandas med luft, varvid som bekant bildas 
kn allgas, övergav man strax pla nerna p å a tt försöka an
vända väte vid dykning. Z etterström, som med sitt utom
ordentliga tekn iska kunnand e och sin uppfinningsriked om 
för enade icke föraktliga kunskaper i fysiologi, övervann 
dock såväl teoretiskt Emn praktiskt de svårigheter, vilka 
tidigare ansetts som oöverstigliga. 

Den springande punkten i Z elterslrums m etod är att 
till välgasen sätta endast 4 7o syrgas; den sålunda upp
komna blandningen är praktiskt taget explosionsfri vi d 
alla rimliga tryck och temperaturer. 4 % syrgas är icke 
tillräckhgt för att uppeMila livet vid atmosfärstryck. D:'l 
em ellertid syrets fysiologi ska verkan ä r proportionell mol. 
partialtrycket, förslå c! /~ syrga s m ycket viil, om blott till
förseln av syntesgasen uppskjutes Wls dykaren nå ll c:a 
40 meter. 

Innan Zeltasfröm av bind tragisk orsak omkom i 
augus ti 19-15 under uppstigningen efter sin dykning till 
160 m eters djup i havet utanför Landsort - vilket djup 
under 3 hela år fram till augusti i fjol gälld e st1som vä rlds
rekord - hade han tidigare hunnit pröva sin metod pö. 
flera mindre djup och kunnat klart visa d ess praktiska 
värde. De djurförsök och d e beräkningar av d ekompres
sionstabellcrna, som voro nödvändiga fö rutsättningar för 
metodens prövning i praktiken , utfördes av marinläkaren, 
nu mera professorn Zoltaman i samarbete med upp
finnaren. 

En närmare redogörelse för sin metod ltar Zetlerslröm 
själv lämnat i en artikel i Teknisk Tidskrift år 19-!5. 

Efter Zelterströms död har hittills ingen praktiskt prö
Vat metoden . En hearbetning av dc vetenskapliga förut-
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~ätlningarna för desanuna i bely~ning av sis ta årens fursk
ningsr~sultal, vilka för det dåvarande icke stodo. Zo ile r_ 
man och Zellerström till buds, har däremot nyhgen nt
förts av Bjurstedt, vilken tillsammans med Severin giv it 
en sammanfattning om 1netoden i en artikel i The i\li li
tarv Surgeon (augusti 1948). Sedan vissa redan pl ane
rade kompletterande fysiologiska och fysiska undersök
ningar hunnit utföras hoppas man dock alt kunna ~tter
up1;taga även den praktiska tillämpningen av metode n. 

Zetlerströms vätgasmetod har sin slörs ta betydelse 
som en fantasifull och skicklig lösning av ett svårt fysi o
logiskt-teknisk t problem, som vi, hans landsmän.' ha a ll 
anledning alt vara ~tolta över. Även ur teoret1sk s~ n
punkl är den synnerligen värdefull och har med ralb 
väckt allmänt intresse bland all världens fys iologer. He nt 
praktiskt torde dock vätet a lltj ämt böra anses ~åsom ett 
~urrogat för helium. Den största nackdelen .är den explo
s ionsrisk som alllid torde förefinnas iHmmstone u nder 
blandningen av syntesgasen. Av vissa skäl ger d en ej 
beller den Lidsvinst beträffande dekompressionen som 
man ursprungligen hoppades på. . 

Huvuddragen av dykerimedicinens senare utveck lmg 
sådan den ter sig från svensk synpunkt ha här teck nats. 
Framställningen tord e emellertid böra komplett~ras n:cd 
några ord om organisationen av dykeriväsendel 1 Svcngc 
och den dvkerimedicinska forskningen. 

Hittill~ har dvkeriväsendet vad beträffar läkarkon
troll och ulbildnin.g av dykare ävensom kontrollen av d ):
kerimatericl etc hos oss varit reglerat endast inom m ari
nen. Tack vare ett för flera år sedan från marinöverla
karen utgånget initiativ i fonn av en skrivelse _till Kungl. 
Maj :t pågår dock för närvarande ett utrednmgsarl:c.te, 
som syftar till molsvarande kontroll även över det clvllH 
dykeriet. Intresset härför har varit glädjande stort såval 
på arbetsgivar- som arbetstagarsidan. Förmodligen k om
mer bl a förslag att framläggas, all utbildningen även av 
civila dykare skall anförtros å t marinen. Med dessa och 
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liknande åtgärder hoppas man kunna skapa s törre trygg
]let för dykarnas hälsa och liv än som för n~irvarande 
finnes. 

Forskare från många länd er ha medverkat till alt fö
ra utvecklingen framåt. Även vi svenskar ha så gott vi 
]numat sökt lämna v[tra bidrag härtill. \'åra resurser 
ha emellertid varit mycket begränsade och våra själv-· 
ständiga resultat - m ed undantag för Zetterströms -
tämligen blygsamma. En större insats hoppas vi emeller
tid kunna göra i fortsättningen, sedan stalsmakterna fått 
ögonen öppnade för betydelsen även av e ll eget svenskt 
forskningsarbete på dvkcri- och ubåtsmedicinens område. 
Den 1/7 19-18 utvidgades den då redan existerande flyg
medicinska forskningsnämnden till en flyg- och navalmc·· 
dicinsk nämnd, som skall handlägga även dc främst respi
rationsfysiologiska problem, där de naval- och flygmedi
cinska intressena framförallt mötas. 

Om krigets vasen. 
Av kommendörkaptenen Hammar. 

Clausewilz satser att »kriget blott är en fortsältning 
av politiken fastän med andra medel» och att »krigets 
konst ur högsla synYinkcl är politik men en politik som 
utkämpar slag i sti_lllet för aU skriva noter» ha blivit 
klassiska och ha länge behärskat det strategiska tänkan
det. Sammanställer man dessa satser med definitionen 
av politik som »det möjligas konst» skulle därav framgå 
att även kriget borde innehålla ej blott destruktivt raseri, 
l-ltan även något hellärskal förnuft. 
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I si n av klokhe t och m å tta m en också av sant mo ra
liskt patos präglade bok »The Second \Yorld \Yar » på
visar generalen J. F . C. Fuller, som tidigare relaterat s 1 
denna tidskrift, huru d e t sista världskriget å tminstone U t 

traditionell engelsk synpunkt innebar en krigels och po
litikens dekadans. Det är ganska intressant alt jämföra 
denna en krigares filosofiska krigsresunH~ med den kalle 
velenskaplige - eller åt1ninstone kvasivetenskaplige -
fransmannen Rougeron's fantasier över kommande l;: r ig 
i bans nyligen utkomna bok »La prochaine guerre». 

Kriget som politiskt medel. 

»Yad skalpellen är för kirurgen borde kriget vara fö r 
statsmannen och vad än orsaken till kriget må vara s ;) 

nu'lsle nalurliglvis, om statsmannens mål är rent destruk
tivt krigarens verksamhe t bli densamma son1 en slaktares 
- - - - - Därför, eftersom kriget - skalpelle n 
- är ett politiskt instrument, lum, om politiken är van-
sinnig, kriget inte bli något annat än livsfarlig dårskap,> . 

Denna Fullers framställning av kriget som rälteli ge n 
etl medel för förnuftig politik med begränsade m ål av
speglar sannolikt en typislct cngPlsk inställning grunda d 
och tillämpad under det brilli~;ka samväldets storhelspe
riod cllCl" från senare delen av 1600-talet till tiden mellan 
1900-lalets två första v~1rldskrig. Englands stonnnktssl ~i ll
ni ng under denna tid med möjlighet att upprätth[tll a 
m aldbalans mellan na tione rn a p:'\. kontinenten utgjo r(lc 
förvisso fön1tsättningar för en från fanatism och folk ha t 
så frigjord syn pä politiken. Från tiden som förc gf1r 
denna h·cldiga period av »pax Britannica» ser man en 
tid av r~ligionskrig med oförsonligt hat mellan olika Hi
rors bcl.::ännare och krig förda med yttersta grymhe t. 
»Bättre en öken än e ll land regerat av kättare» sade Fe r
<linand II. Går man längre tillbaka kan man möjligen 
under tiden för »pax romana» finna en motsvarighe l till 
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den engelska politiken uneler den \'ic lor ianska aeran. \'al
språket »dividc el impera» låg vill till icke blott för ro
Jilaren u tan även för britten. Me n ~1vc.n den tiden av mått
full poli lik var föregången av en tid med folkhat och oför
sonliga krig. Envigen mellan Rom och Karlago gav icke 
r um för veka politiska tongångar. »Ceterum ccncco Car
thagincm esse delendam !» vitlna r icke om begränsade 
mål. När nu Churchill 19-13 i cll tal lilt amerikanska kon
gressen förebådar det obegränsade luftkriget har han nå
aot av Cato's destruktiva l)alos. 
b 

»Det är överenskommen politik för våra två staber 
och k rigförande m:,·ndigheler att göra det omöjligt för 
Tyskland att hedriva någon form av krigsindustri i större 
koncentrerad skala vare sig i Tyskland, Italien, eller i dc 
av fiend en ockuperade länderna - - - Delta skall 
fortsätta utan uppehåll med alltmer växande •tyngd och 
intensitet till dess de tyska och italienska folken övergiva 
och fö r driva det monstruösa tyranni som dc ha Hltit växa 
mitt ibland sig>>. 

Därmed hade enligl Fuller krigel även från brittisk 
sida övergått från att vara en operalionskniv till en slak
taryxa . Det var ett av tecknen på det engelska välde ls 
tJedgång, ty därmed stod det klart att Storbritannien ej 
längre förde ett behärskat krig för balansen i Europa, 
utan m ed någol av skräck och fanatism bimpade för sitt 
liv. Della innebar måhii.nda inledningen till en ny fas 
av krigföringen som politiskt medel. Kanske kan man 
betrak ta l :a världskriget som det sis la av de krig som 
förts med begränsade mål enligt Clausewitz maximer, 
ntedan de t 2:a världskriget var del första av en serie kon
flikter med karaktär av religionskrig och korståg förda 
llled oförsonligt hal och bitterhel »lo the bitler end». ~'Och» 
s~ger Fuller »Det v~irsla med korståg är alt deras ideolo
gtska mål rättfärdiga bruket av alla medel hur avskvvär-
da och grymma de än må vara -- -- - . 

Och i trcltioåriga kriget, då den enkle mannen drevs 
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in i kriget genom våldsam propaganda kom han på gl'Und 

av dess religiösa må l att tl'o att det var en h elig plikt a lt 

döda sin fiende på det grymmaste sätt. En liknande bi ld 

kan skönjas under det andra världskriget - ett ln-i g m ot 

kätteri och mellan dogmen>. 
Rougeron ser som krigens orsak det förhållande l a tt 

undan för undan på den politiska arenan uppträt t oro

st iftare som stört världsfreden. Under dc senare sekler
na har det t ex varit Filip II av Spanien, Ludvig XI\' , 

:\'"apoleon, \Vilhelm II och speciellt Hiller. Och nästa gan g 

är det Ryssl and under Stalin. Orosliftaren säger sig all

tid kämpa för utveckling och mänsklighetens lycka oeh 

kallar en värld i vapen för a lt förve rkliga den nya ideal

staten. »La guerre aux chåtcaux, la paix aux chaumicn:s» 

hette det 1789 och ungefär detsamma gäller nu. »Om 

evangeliet från Kreml kan giva mänskligheten del para

dis som dess apostlar utlova, så lär det lill a förelöp an de 

stadiet av skärseld icke avskräcka.» 
Medan orosstiftaren undan för undan får anhöngarc 

till sin lära och rekryter Lill sin krigsmakt frå n dc land

områden han annekterar har den allians som vill sä Ll a 

sig till motvärn svårare att få anhängare. »Hela proble

met för dellagarna är art alls~uta sig så sent som möjli g1 

eller t o m att förbli neutrala ända till slutet - - - . 

Det nuvarande tillståndet hos de allierade under is t,• 

kri (rct lämna r intet tvivel om vilken bet\·dclse det h ar at t 
b -

fördröja inträdet i konfliklen eller krigsoperationern a . 

Från Polen till USA över Frankrike, Storbriiannicn och 

Rvssland fördela sig de slutliga vinsterna i omvänd ord

ning mot inträdet j striderna» - - - -- - . I varje fall 

kommer Polens öde icke att uppmuntra Holland eller Bel

gien Sverige eller Schweiz att utträda ur en klok neutra~ 

litet,och m~tlaga en beskyddare som kommer att fö lj as av 

vänner svåra att senare fördriva. 
De c u ropeiska per spek li ven äro mörka. De västeu

ropeiska nationer na måste i sin st rävan att undvik a kr i-
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aets fasor för mänskligheten i allmänhet eller åtminston0 

~tt Jänka dem åt sidan mot en granne och genom sin be

folkning och rikedom framstå för en prcsumptiv erövrare 

som ett idealiskt byte.» 

Krigets teknik. 

Rougeron bedömer således ell krig mellan oroslifta

ren Ryssland och försvarskoalitionen Yäst-Europa-USA 

ofrånkomligt och han griper sig an med alt skissera tak

tik, strategi och teknik mot bakgrunden av en extrapole

rad vapenutvcclding. lians tekniska fantasi är frodig 

och han räknar icke med några som helst moraliska häm

ningar hos de krigförande. Det kan vara av intresse :1 t l 

något skärskåda och diskutera hans synpunkter. 
»Av alla de vapen, som använts under senaste krig, 

är r aketen (rcaktionsvapen) jämte atombomben det som 

kraftigast torde omvälva organisation och taklik hos stri

dan de enheter såväl till lands, till sjöss som i luften>>. 
Rougeron har blivit helt gripen av reaktionsvapnens 

möj ligheter på samma sätt som han tidigare Yar profet 

för »L'aviation de bombardement». Han erkänner alt den 

riklade raketen har en allvarlig svaghet i den stora sprid

nin g som orsakas av i försia h an d ytterballistiska stör

ningar under den långa accelerationstiden i början av 

banan. Men han har en stark lillti'O till möjlighctcrn~ 

att styra den med hjälp av ljus-, radio- eller värmestrålar 

varigenom en tidigare otänkbar precision skulle kunna 

uppnås. »Förvisso bli sådana projektiler mycket dyrbara. 

Man måste reservera dem för mål som löna mödan». Den

na reser vation synes han emellertid tappa bort i sin forl

satta fr amställning där han låter den enskilda stridsvag

nen eller det enskilda fartyget bli elt maktlöst byte för 

de 100 %-ig t träffsäkra raketerna. »Inom precisionens 

områ de innebära dc radiostyrda eller målsökande projek

tilern a en revolution jämförbar med den som atomk raf-
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tens utnyttjande betyder för verkan - - . - Ell enda 
skott räcker ofta s t!» Man finner emellerlHl hos l:onge
ron ingen vederhäftig diskussion vare sig on: slyrnmgens 
och målsökningens svårigheter och vanskliga accelera
tionsproblem eller om styrningsanordningarnas _sårbm:he t 
antingen dc förläggas hell till projektilen eller t~ll ~nlagg
ninoar i land eller ombord. Problemet om stornmg ge-
1101~ utsåndning av motsvarande vågor och impulsc_r kom
mer givetvis också alt penetreras i takt med styrmng~an-

l · g as tttvecl·l1"r1 o och nwt ren va11cnverkan maste orc 11111 arnc '" , 
styrorganen hos robotar alltid bli käns~iga. 

För den del av raketvapnet som narmast skall kon
kurrera med artilleriet d v s krutraketen har emellertid 
Hougeron en annan lösning. Han vill ge :·aketen en ~~ll-
. 11 t. l t o q 400 m /sel· genom att lata den utskJ U-tia 13S Jg 1e pa -~ . '- . . 

tas med hjälp av en lätt kanon. Det är !_~ans ~1nnc1p om 
»le projcetile semi-autopropulse». Han overfor ~mcll~r-
. l · 1 · ·· t"ll de ·tL111ga stvrda robotvapnen 1 avsrkt tic 1c en aven 1 . ~ 

alt därioenom förbättra hastigheterna. Han möter emel-
lertid f~r båda typern::r< avsevärda svå1:ighetcro emedan 
reaktionsenheterna för att vara ekononaska nwste vara 
lätta, varigenom de också bli alltför bräckliga för at t 
kunna molstå nämnvärda påkänningar und~r skolth~ss
ningen. »För att giva en V-2 en utg~ngsl:.~stJ~hcl a~ -J-~0 
m/sek utan alt överskrida dess motstandsformaga f01 thas 
ett eldrör av 1 lnn:s långd». . 

Rougeron skisserar på grundval av sin _Princip ':lll 
»semiautopropulsion» ett fältartilleri mc~l k~llbrar_~1a 120, 
155 och 210 mm på självgående och ked] ednvna latta ~a
vettage sk]. ulande normalt 8, 10 resp 12 km, vilka porteer ' · · 1 ·1 · ""l cd med hjälp av två olika typer raketJ:roJ~ '-h __ er ows_m; . 
Ll resp 8 km. För det stationära arllllenet ar hans 1dcci 
oanska fantastiska. lian låter de befästa zonernas gro\'a 
o ·· "ll · t t"ll tt enartilleri sammanslås med luftvarnsarb ene I c .. 
hctlie:t fast artilleri, som genom. att helt enkelt anvanda 
olik;' ammunition från extra lätta undcrkalibcr- och J;:a-
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liberprojektiler till extra tunga raketdrivna robotar till
godoser alla önskemå I. 

»Flygplan med hastigheter på 3,000 km/ tim och topp
höjder upp till 30,000 m komma icke att kunna motstå det 
saltkorn man strör på stj~irtcn i form av en 30 mm:s pro
jektil med 70 gr sprängladdning. Men för att bringa den 
dit fordras en kaliber på .JOO mm». 

»Från samma eldrör av 400 mm:s kaliber utskjuias 
successivt extra lätta projektiler med riktad sprängver
kan, vilka utan extra hastighetstillskott genomtränga ;) m 
betong på 20 km avstånd och extra tunga raketprojek.Li
ler som upp till 30,000 m:s höjd förfölja reaktionsflyg
plan vilkas hastigheter uppgå till 3,000 km / tim.» 

P roblemet med dc långa startbanorna för robolarna 
löser han genom att lägga utskjutningsbanorna vertikalt: 
»Grundat på dessa principer framträder framtidens fasla 
artiller i såsom schakt med djup upp till flera hundra me
ter och med skydel av metall eller betong. Ur schakten 
utskjutas med accelerationer mellan 5 och 50 g de mest 
olikar tade aggregat med eller utan vingar. - --· -
- - - Kalibrarna fördela sig inom området 0,50 m -
2,50 m . De lågrc användas mot flygplan på måttlig höjd, 
för förstöring av vä skyeldade mål inom krigszonen, pans
rade fort sam t fjärrbombardemang upp enwt 500 a 1,000 
km med vingförsedda projektiler. De största kalibrarna 
reserveras för för~törelse på mycket stora avstånd d v s 
~ hninstonc 1,000 a 2,000 km med robotar på flera 10-tal 
ton. Och piloten i ett raketplan kan begära deras bistånd 
för a tt inom grånserna för den acceleration han kan ut
härda förbättra sin topphöjd med några tiotal kilom.eter». 

Det är svårl att taga Rougeron riktigt på allvar. Hans 
fantasi producerar många gånger fascinerande konstruk
tioner vilka dock vanligtvis endast till en bråkdel sam
lnanh änga med elen krassa verkligheten, och hans tankar 
fladdra m ellan projekten som en fjåril från blomma till 
hlonuna utan möjlighet - eller önskan - att gå till hot-
1'irl l 29 8t'1'i(l i 8iii riis!'nde!. 
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ten med problemen och söka se och lösa de tckni~k,l 

vanskligheter och takti~ka nackdelar, som oftast lll[l str: 

komma hans friska fantasibloms ter att vissna ned. 

På tal om at01nbomben framlägger Hougeron som re, 

volutionerandc nyhet principen om det tunna skydde t: 

»I utvecklingen mot allt kraftigare vapen represen l n al' 

atombomben ett spr:lng av sådan storlek att alla lösning, 

ar av dctla slag (fullständigt skydd) elimineras. I ng en 

har ännu föreslagit att skydda stridsvagnen, flygplan et 

eller ens slagskeppet mot en fullträff av det nya vap net». 

Rougeron diskuterar möjligheten att helt avslå från skydd 

m en finner det klokast att bibehålla något. »1-Iela proble

met är att giva krigaren och hans materiel ett skydd som 

möjliggör för honom att överleva i utkanterna av »eldsfä

ren» medan de utan skydd skulle tillintetgjorts inom en 

zon 20 gånger s törrc». _ . . ... . 
Som sl'-ydd finner Rougeron cylmdnskt eller sfa n skt 

böjda lällmetallplåtar vara det enklaste och bäsla. _II~n 

tänker sig dem som kupoler över skyttegravar och nnma

tyrstridsvagnar. Som skydd mot gamma:Lr_å lama_ erkän

ner han dock denna lösning mindre hllfredsstall an de. 

_ - - »rika nationer kunna unna sig specialstål m ed 

höD"a halter av wolfram»-
"' Rougeron lycks ha fått den föreställningen all fl ot

torna alltid envist förfäktat krav på fullständigt skydd 

mot fullträffar av alla slag. Det är väl i stället sa alt 

man på fartyg alltid sökt utforma skyddet s{l _al,t skado~; 

na av ett genombrott begränsas. Hans nya 1dc om eL 

partiella skyddet är snarasl en församrad upplaga av 

sedan länge tillämpade principer_ . . 
RouD"eron är emellertid bekymrad för civilbdolk 

nino·cn s~m icke har tillfälle att söka skydd i skyl te~r~J-
"' D o l t' g fo[ Ja var under hans lättmetallhuvar_ e mas e an m en · 

.11 .. t• l o Icrnil industrien ned i underjorden e er ersa ,a c en m ! 

komforten med torvläckta jordgroltor- .. t 

»Men vem kan tvivla på att atombomben har ut dotll 
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såväl patlSarvärnskanonen med sin beljäning på halvdus

sinet man och slagskeppet med hundratals rorgängare 

och kanoniärer p ft siu a däck som också fabriksanläga-
0 • 

..._ ;::, 

ningar pa twtal hektar där lv[l gån"er daD"ligen gömm·
1 ...__ b b '- .(_ 

sig de tusenlais arbetare, som ho med sina familjer vid 
dess porlar». 

Vetenskapens krig. 

»Det sista levande v~isendet på jordens yla blir nå

gon in sekt sillande p:l en död laV», citcra1: Hougeron. 

Han är övertygad om all stridsåtgärderna i ett komman

de krig icke komma att begränsas till dc egentliga militä

ra stridsmedlen med d en atombombsladdade raketrobo

ten som förnämsta tillhygge utan han skisserar jämväl bå

de det biologiska och det meteorologiska kriget. Det förra 

är idealiskt i guerillakrigct och för sabotage. Det kan 

omfatta alla tänkbara former från spridande av potatis

sjukdomar i jordbruksdistrikten till insmugglande av p~'l
sar med pestsmitlade loppor i lättrafikerade spårvagnar 

och förgiftning av dricksvattnet i en storstad. De veten

skapsmän som framställt medlen kunna m <:'l hända förfasa 

sig men - - - >>dc m å ste resignera inför profa'ne

ringen av dcms vetenskap. Sabotören som utsprider lop

por på spånagnen eller skadcinscklf' r på potatisfälten 

b:hövcr mindre specialkunskap än den som vill oskadlig
gara ett lokomotiv eller spränga en bro». 

Om man verkligen lyckas allmed hj älp av kolsyresnö 
eller silvcr.J )did r eglera nederbörden, kan del meteorolo

giska kriget komma att framslå som ett förstörelsemedel 

som i verkningskraft hlngt överstiger såv~il alomhombcn 

som d eL bakteriologiska kriget. Europa får sin nederbörd 

llr de från Atlanten kommande fukti.ua västli aa Yindarna 
'l ,., "' 

Vl ka ge en årsnederhörd åt Frankrike p tl 800- GOO mm 

åt l11ellaneuropa GOO och å t Moskvaområdet c:a 500 föt: 

att bort emot Sibirien avtaga Lill 2;)0 mm_ Ett systcma-
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tiskt avtappande av molnen mellan Island och Azorcrna 

skulle förvand la Uk rain a till ett släppområde med halv t 

ökenkaraklär. En minsk.ning av nederbörden om som nl a

ren ullunnar växtligheten, och uteblivna snöfall om vin

tern kommer den höstsådda säden att förfrysa. 

»Skulle det meteorologiska kriget kunna bli verklig

hel, kommer urangruvorna alt mista sin prioritet ti ll fö r

mån för bly- och silvergruvor, och dessa metaller ~i ro i 

USA endast biprodukter för vilka Amerika förgäves sök t 

hålla kurserna uppe. Och oceanerna ha obegränsade re

server av jod. De rökar som uppsH\ därav komm a a tt 

revolutionera kli maten». 

Krigets moral. 

Inför sådana aspeJder som Houge ron skisserar f ram

står Fullers ord om vetenskapen i slark relief. P [l fra 

gan om vetenskapsmannens allt större betydelse i k rig

föringen i järnförelse med krigaren skulle kunna in ne

bära en minskning av krigets grymhet säger Fuller: »L' p p

rikligt sagt kunna vi icke se något hopp därom, eftersom 

i den materialistiska lid vi nu leva kultur och m oral 

sjttnki t nedåt i samma grad som vetenskapen gått fram

åt, till dess idag - även i fredstid -- vetenskapen ha r 

blivit barbaren i vår mill» . All i en konflikt tillgripa ye

tenskapens alla förstörelsemedel vill Fuller icke henämna 

krig. »Del är slagsmål mellan gangsters. I en sådan k amp 

har armccr, flottor och flygvapen, som vi kätJna dem idag. 

ingen plats>>. Det hjälper icke med måttlig utökning elle r 

omprövad avvägning, men del kan tänkas att d et blir ni >d

vändigt att dubblera stridsmedlen nämligen dels för krig 

med vetenskapens resurser dels ulan. Om man inte lror 

p i't möjligheten att politiken och dänned krigföringen {lll'l' 

kan ledas av förnuft och moral utan för den närmaste 

fmmtiden kommer a tt behärskas av fana tism och hat hli 

konsekvenserna än större. För industri och civilbefolkn ing 
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)ll åste m a n lå ngt i fö r väg tillgripa alla tänkbara försvars

å tgärder såsom spridning, bortflyttning och skvdd. All 

nödvändig industri måste förläggas under jorde;1 och all 

onödig befolkning m åste spridas ut f r ån storstäderna 

Roug:ro~ ~änker sig till och med inför d e t biologiska krige~ 
1:1ed a tfolJ ~.nde hu~1gersnöd och inför en h otande ockupa

tiOn massforflyttnmgar av befolkningen icke blott f r ån 

krigsområdet utan bort till en annan kontinent där den 

kan födas och göra ny tta med sina händers arbete. se

dan å L.erstår att se om sådana fantastiska operativa in

grepp l den västerländska kul turorganismen icke inn ebä

ra dess. to tala sammanbrott varigenom de magnifika slut

or?en 1 Ft.lllers bok komn1a att besannas: »Evil brcads 

ev1l, and 1~ you b.e blind like Samson when you east 

down the p1llars of the house of your enemies, its ruin s 

will crush you». 

Ubåten och enhetsmotorn. En återblick. 
Av kommendörkaptenen Ch. Sahlin. 

Ar 189!J kan av goda skäl anges såsom del år då ubå-
tar b .. · · d · · o • .. 1 · ' 

OlJa e mga 1 or agsflottorna som en integrerande del 

~v dessa. I Amerika påginga detta år försöken med J. P. 

1
}llands ubå t >~Holland X», som efter lyckade prov in

'O]~tes av amenkanska staten den 11 april 1900, och då 
utgJ o ·d l f.. .. 

l e < en ornamsta exponenten av typen ren under-

vattensbåt (sons-marin) . Sam tid igt sjö~attes på örlogs

Varvet i Tonlon den fransk e ubåtskonstruktören lVIaxi1~1e 

Laubeufs ubåt »Narval», en värdig företrädare för tvpen 

dykbåt (suhmersible). Den franska örlogsflottan e~·höll 
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samma [n· s[lsom gåva ytterligare lv ~l uhålar, systerfarly
gen Francais och Algerien, för vilka mcrlel anskaffats ge
nom en fo!kinsamling, anordnad på initiativ av tidnin gen 
Le Ma lin. I Ilalien fanns vid samma tid ubå len Delfin o, 
konstruerad av den italienske mariningenjören Pullino. 

De praktiska engelsmännen som med ogillande sågo 
denna nya krigsfartygstyp ulvccklas, söldc med föran ing 
om komma nde allvarsmättade tider förbjuda dctla strids
medel som clt inlernationelll, rättsligl godkänt vapen. Xi.i r 
detta icke lyckades, övervunna dc sin konserva tism och 
hörjade redan 1901 alt på ett logiskt säll bygga upp en 
ubåtsf!olta. Tyskarna vänlade ända till 1904; med sin 
lekniska läggning gåvo dc sig icke in i kapplöpningen, 
förrän dc voro säkra på, att ubåten och ubäismotorerna 
ÖYervnnnil dc allvarligaste barnsjukdomarna och de u nd
gingo därför dc svåra olyckor, som drabbade de fran ska 
och engelska ubåtsvapnen. 

Ubåten kan sålunda i år sägas fjra 50-å rsjubileum 
som krigsfartyg. Om man bortser från de t\'å tillfällen . 
då ubå ten under sin tidiga re ulvccldingsperiocl insatts sn-· 
som stridsvapen-det resultatlösa anfallet, som Bushnelh 
ubåt Turllc utförde mot engelska blockadfartyget Eaglc 
år 1775, och den av amerikanaren Hunleys ubåt orsak a <1c 
sänkningen av sydstaternas hjälpkryssare Housalonic nr 
186-1 - har ubåten hunnit med a lt deltaga i 4 krig: i del 
rysl(-jap::mska som b cvakningsfarlyg (rysl-:a ubåtarna utan
för Vladivoslok) , i Balkankriget som spaningsfartyg 
(grekiska ubåten Delfijn i grekiska arkipelagen) och sl nt
ligen i dc två världskrigen som betydelsefullt vapen i 

flottan och som en handelsförstörare av mycket stora m å l l. 
Ubåtens utveckling har under hän~ntagandc till kri gs

erfarenheter fortgått efler en i slort sett följdriktig li nje 
ända fram till år 1913. Den har h~irunder, bortsett fn1n 
extrema typer och försökstyper, utvecklats till en synner
ligen sjövärdig och vä l beslyckad clykbåt, som i marsch
läge framdrives av förbränningsmotorer ocll i u läge av 
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elektr iska motorer jämte nödvändigt accumulatorballe1·i. 
Dessa f ramdrivningsmaskinerier ha givit ubåten tillfreds
stä ll ande fart och en mycket slor aktionsradie ovan vatt
net men endast låg fart och liten aktionsradie i uläge. Sist
n~inmda förhållande, som är ubåtens största nackdel, jäm
te molmedlens (radar och asclic) oerhörda utveckling un
der andra världskriget m edförde att ubåtens taktiska upp
trädande enligt dittills gällande normer starkt begränsa
des och att dess blotta existens i hög grad hotades. Man 
kan m ed fullt fog säga att ubåten i sin egenskap av clyk
ubiit r äknar sina sista dagar. Som ren unclervattensbål, 
i orde ls verkliga mening, kommer den emellertid att be
hålla sin gamla betydelse och även - i form av vissa sär
typer - att öka i värde. Men härför fordras att den ti
digare nämnda nackdelen av låg fart i u -läge blir elimi
neract Genom tyskarnas införande av Schnorchel-lu ft
mast och framkomsten av vätesuperoxidmotorn har detta 
till stor del även skett, men idealubåten med hög fart 
och stor aktionsradie under vatten, helt osynlig och med 
spårlös bana blir icke verklighet förrän en praktisk en
hetsmaskin konstruerats. Då detta problem är högak
tuellt i elen nu inbrutna atomlidsålclern, kan det vara på 
sin plats att blicka tillbaka på de ansträngningar och för
sök, som tidigare gjorts för att nå det eftersträvade må
let : et t enhelligt framdrivningsmaskineri på ubåtar. 

Ubåtens utvecklingshistoria, som också är dess fram
drivn ingsmaskineris, kan i stort sett indelas i tre skeden: 

det fö r sta, omspännande nära 400 år, från omkring 
1470 till omkring 1850, och kännetecknat av sporadiska 
och föga framgångsrika ansträngningar alt åstadkomma 
ett undervattensfartyg n1.ecl utnyttjande av människakraf
ten som drivmedel, 

det andra, omfattande ticlen 1850- 1900, under vilket 
det praktiska utnyttjandet av elektriciteten och ånoan 

"" 
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medförde en snabb utveckling av ubåt ens maskineri och 
därmed jämväl av ubåten såsom fartygstyp, samt slu tli gc11 

de t tredje skedet från 1900 fram till våra dagar, k~in 
netecknat av ubåtens utveckling till ett fulländat st rids
medel, ehuru beroende av skilda framdrivningsmask ine. 
ricr för gång över och under vatlnel. 

Första skedet 1470-1850. 

Om detta skede är icke mycket att säga. Drivmedle t 
i över- och undervattensläge var enhetligt, d v s manuell 
kraft, som överfördes i rörelse på olika sätt - från Pto
bert Yalturios skovelhjul (1472), via van Drebbels årc1 
(162-1) och Buslmells skruv (1775) fram till Robert Ful
tons propellerförsedda ubåt Nautilus (1800), som i ma r s<.' h
läge dock framdrevs av segel. 

Andra skedet 1850-1900. 

Under detta skede framkomma en mängd uppslag Lill 
\·i lt skilda slag av maskinerier, av vilka flera utgj orde 
försök till enhetsmaskineri. Många av de framförda pro
jekten ledde icke till några resultat, men trots detta ha 
en del av dem under följande skede upptagits till förn yad 
prövning. 

Det var fransmannen, professor Marie-Davy, som å r 
18:)-1 först föreslog användning av en elektrisk motor med 
ackumulatorbatteri i ubåtar. Hans uppslag upptogs oC' ll 
ulveddades av amerikanaren Alstitt, som. år 1862 stapel
lade en ubåt. Denna hade visserligen icke enhetsmaski
neri men den var den första ubå t, som hade olika ·am· 
driv:1ingsmaskinerier, nämligen ångmaskin för gång i 
marschläge och elektrisk motor för gång i uläge, och de~1 
kan sålunda sägas i framdrivningshänseende ha vant 
prototypen för 1900-talets ub~lt. 

Den ryske sjöofficeren Spiridonoff föreslog 1855, a lt 

en ubål skulle byggas för atl insättas mot dc mitanför Sc
bastopol liggande allierade blockadflottan. Ubåtens ma
skin skulle drivas med komprimerad luj't, men dess arbete 
skulle icke omsältas i rörelse genom en propeller utan 
genom reaktionsverkan av kolvarna i en liggande pump, 
place rad i ubåtens aktra del och med kolvstängerna pa
rallella med kölen. Något resultat finnes icke omtalat. 
Iden med komprimerad luft upptogs emellertid fem å r se
nare av fransmännen Bom·gois och Brun vid konstruk
tionen av ubå ten »Le Plongeur». 

Dessa enhetsmaskinerier - elmotorn och luftmotorn 
- leda emellertid av den stora svaghe ten, att de gjorde 
ubåten helt beroende av sin bas för uppladdning av batte
riet resp. luftkärlcn. P å så sätt framdrivna ubåtar -
med låg fart och ringa aktionsradie - kunde endast av
ses för lokal- (bas-) försvar, och det är förvånansvärt, 
att de så sent som år 1900 byggda, tidigare omnämnda 
franska systerbåtarna av Lyp Francais voro försedda med 
enbart elektromotorer. Luftmotorn hade ytterligare den 
svagheten, att ubåtens bana blev synlig, då däremot elen 
elektriska motorn gav osynlig bana och dessutom va r 
tystgående och lätt att manövrera. 

Fransmannen, doktor Payerne, var elen förste, son1 
försökte använda sig av ånga som drivmedel för ubåtar 
såväl ovan som under vatten. Han sökte 185-1 patent på 
ett framdrivningsmaskineri, som i stort sett bestod av en 
ångmaskin, i marschläge driven med ånga från en vanlig 
ångpanna, och i uläge med ånga från en annan ångpanna 
med specialbyggd eldstad, som hermetiskt kunde tillslu
tas. Vid gång i uläge eldades denna panna med särskilt 
gjutna briketter av kol, som blanclats med något syrerikt 
ämne såsom chilesalpeter (Na NO~) eller annat syreav
givande salt. Hesullaten blevo icke goda, och när han 
försökte att använda sig av en syrerik svavelförening, 
hlevo både ros terna och pannväggarna sönderfrätta. 

Oliv i er Riou framförd e en liknande ide för sin å r 1861 
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Efter Durgoyne. 
Fig l . 

D'Alles t ubåt. 

projekterade ubåt, i vilken ångpannan emellertid skulle 
eldas med eter. 

Elt mera intressant och väl genomtänkt förslag fin
ner man hos fransmannen D' Allest i den av honom skisse
rade ubå ten, (fig l). 

Denna var genom två tv~irskeppsskott uppdelad i tre 
sektioner, av v ilka den förliga och den aktra utgjorde fö r
rådsplatser för till högt tryck komprimerad luft eller syr
g~~s, och den mellersta inrymde maskinanläggningen. Un
der maskinrummet funnos ballast- och färskvailentan· 
kar, en oljetank och ett för belysningen erforderligt accn
Inulatorbatteri. I 1w1skinrummet fn.nns en liten dynmno 
för uppladdning av batteriet. 

Maskineriet beslod av en kompoundångmaskin med 
tillhörande utrustning, en ytkondensor och en luftpump. 
En returångpanna med helt tillsluten eldstad och rökfång 
eldades under övertryck och var försedd med oljebränna
re av modell D' Alles t, fläkt, reduceringsventil för den 
komprimerade l uften (eller syrgasen) och en hydrosta
tiskt arbetande avstängningsventil i förbränningsgaser
nas avloppsledning. I mar schläge pressades olja och at
mm.fä rsluft in i eldstaden. I uläge ersattes atmosfiirsluf-
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ten av den komprimerade luften eller syrgasen, som t ry ck
tes in i eldsladen förbi en av det yttre vallenl:i:ycl;:.et reg
lerad reduceringsventil. En~ir sis tn~"imnda ventil va r lägrP 
placerad relativt vattenytan, än den ävenledes av vatlen
tryck et reglerade avstängningsventilen på avgasledningen, 
ku nde trycket i eldstaden sländigl hållas högre :-:i n vatt
nets mottryck vid avgasvenlilen, så att förbränningsga
serna automatiskt utsläpples oberoende av ubåtens djup. 

Sannna ide följdes av engelsmannen Chapman och 
de fr anska bröderna Brin, när dc föreslogo en å ngpanna 
med helt tillsluten eldstad, eldad med olja under tillför
sel av syre, som i komprimerat tillsländ skulle medföras 
i särskilda behållare. 

Värmeutveckling på kemisk väg utnyttjades försl av 
Blakesley 188-!. Hans originella ubål var försedd med ett 
enhetsmaskincri, vilket beslod av en ångmaskin, som er
höll ånga fdw en ångpanna utan eldstad i ubåtens mitt. 
Ångan b ildades genom vännen, som uppstod, då vatten 
absorberades av soda eller pottaska. Denna metod för 
ångaistring hade under n amnet »IIonigmans system» re
dan använts på Jand vid vissa järnvägar. 

Den amerikanske professorn Tuck installerade påföl
jande år i sin ubåt, Peacemaker, elt enhelsmaskineri, varvid 
även han hell följde Honigmans system. Det är måhända 
av denna anledning, son1 fransmannen Laubeuf nämner 
honom som den förste i raden av ubåtskon s!ruktörcr, som 
sökt sig fram. på denna väg. 

Den svenske uppfinnaren Thorsten :\ordcnfelt lilHim
pade ett annat förfaringss~itt, i det han magasinemde ånga 
i marscblå~c för framdrivning i uhige. lian anv~inde en 
kon~poundångmaskin (e) med kondensor (E) jämte ång
panna (B) , den senare förbunden n1.cd lvfl hctvatlcnbe
håUare (A och A'), (fig 2) . Skorstenen (F), som Yar kon
struer ad såsom ett leleskop, avstiingdes automatiskt j ned
sänkt läge med en lucka, samtidigt som eldstaden hennc
tish:t t illslöts. Den ånga, som i uläge tillfönles mask inen 
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Efter Burgoyne. 

Fig. 2. 

Nordenfe lts ubåt nr I. 

från pannan och hetvattenb eh å ll arna (ånggenerato rcr), 
medgav gång i uläge omkring 5 timmar. o •• . • 

Provturen m ed ~ordenfelts första ubat vackte ett d~~ 
för tiden enormt uppseende. Pesce uttalar sig h ärom i 
»La navigation Sous Marine» på följande sätt: 

»Le:> essais d e ce sons-marin qui marquent une date 
memorable d ans l'histoire d c la navigation sons-m ~rine 
enrent lien a Landskrona, du 21 au 25 seplernbre ,~88C>,, en 
prcsence de la famille royale dc Dm~emark, d e lunpcra~ 
trice de Russie, du prince et d e la prmcess dc Gall.cs.' d~s 
ministres de la marine sucdoise et danoise et d es d elegnes 
de gouvernements Ctrangers. Tons les pays d'F._t-~:,~p c, le 
Br esil et le J ap on y et a i en t r epresentes p a r -10 oihclE~rs el 
dele,Jues officiels». 

Orsaken till a tt ~ordenfclt valde att använda fln g-
maskin i sina ubå tar var att de för sin tid voro gansk~ 
stora - ~ordenfelt I på 60 lon, ~ordefelt II och III ~Ja 
160 ton och ~ordenfelt IV !)å 250 ton m ed en mask: n
stvrka, som varierade från 100 hkr på nr I u pp till ;)O~ 
hl~r Då nr I\' - och att det var lättare att förse dem m eo 

- · f a t och kol och valten än m ed elektrisk en ergi ran s ora . 
skrvmmandc och vid denna tid ännu ou tvecklade battc nct:· 

. . l l o t l) 'l Bortsett från bullret l ed o eme1lerllc u Xl arn a . ' 
grund av detta maskineri av lvå sto:a .svaghete.~·., den ~~Hi~ 
liga värmen inuti båten och trimsvanghcter, fororsak <Hl 
d~ls av Yiktförändringar genom ångförb rukn ingen ocll 
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dels av de fria vaitcnytorn8_ i hetvattcnbehfil larna. Men 
Nordenfclls ubåta r hade, liksom alla i uläge ::'tngdrivn a 
ubåtar, d en stora förd elen, att dc icke h1mnadc ni1got 
spår efter sig. 

Laubeuf, som själv försåg sina ubåtar med ångma
skin endast för g:'\ng i m a rschlägc, har i sin bok »Sous
marins, torpill es el mincs>' (H)23) behandlat l\ordenfells 
ubå ta r och hans enhetsmaskin, och d ~i rvid gjorl följande 
mindre smid-erande uttalande: »Les hateaux Nordenfelt, 
qui avaient la. nt fais parler d'cux furent en sommc un 
echec complct». 

~o rdenfclt fick emellertid omedelbart efterföljare. 
Både en av fransmännen ~oury, far och son, år 1886 fö
r eslagen ub[ll och en av franske mariningenjören Terre 
fyra :'\r senare ritad uhå l v oro försedda med h et vattenbe
hållare. Deras förhoppningar på ubå tarnas fartprestand a 
voro ingalunda små; dc förra trodde sig kunna uppn å 
18 knop i marschläge och \:l knop i uläge (18/ 9) - den 
senare 18 resp. 8 knop (18/ 8). ~ågon bekräftelse på 
r ik tigheten av deras spekulationer har tyviirr aldrig er
hållits, enär förslagen stannade på papperet. 

Ett annal och nytl slags maskineri, gusmolorn, med 
kolsyr a eller amoniak som driv medel föreslogs 1869 som 
enhetsmaskineri av en amerikanare, doktor Barbonr. 
Även fransmannen P . Baron patcnlcra(lc vid mitten av 
1880-talet något slags gasmolor, driven av bensin och 
kolstoftblandad luft. Chapman och Brin , tidiga re om
nämn da i samband med ångdrift, framkastade i ett se
nare förslag ävenledes bruket av en gasmolor som cn
hetsmask in. Huruvida några praktiska fö rsök blivit u t
förda p å grundval av dessa pro,iekt är icke l'"änl. 

Försöken med enhetsmotorn under detta skede av 
lJbåtens histori a voro sålunda icke särskilt framgångsrika. 
Men man bör bcti:inka, ::1lt stora br ister och ofullkomlig-



-!18 

heter vidlådde dåtidens maskinerier i allm~i.nhet o~.:h at t 
det elektriska accumulalorballeriet var mycket litet ni
vecklat, varjämte ubåten såsom fartygstyp ej n å tt n ågo 11 
högre grad av fulländning. Förbränningsmotorn (fotogen
driven), som redan år 1877 installerades av J. P. Holla nd 
på en av hans ubåtar, hade id:::c förrän omkring sekel
skiftet nåll så långt i utveckling, alt den allmi:inl börj ade 
tagas i bruk på ubåtar. Relativt vikliga hjälporgan til l 
ubåten, s~1som t ex periskopet, började användas förs t un
der dclla skedes sista år. 

Tredje skedet 1900-våra dagar. 

Omkring sekelskiftet började man allmänt införli Ya 
ubåtar med örlogsflottorna, ehuru såväl ubåten själv so m 
dess framdrivningsmaskineri fortfarande voro behäftade 
med stora svagheter. Användningen av accumulatorhat
lerier och av b ens i mnotorer medförde risker för allvarli ga 
förgiftnings- och explosionsolyckor -- som för övrigt in
träffade allt som oftast. Sådana risker blcvo icke undan
röjda fönän a<.:cumulatorbatlcriel ytterligare fullkonmals 
o<.:h goda ventilationsanordningar införts od1 dieselmotom 
ersatt förbränningsmotorn för lättflyktiga brännolj or. 
Trots att elmotorn var lätt atl manövrera, gav tyst gång 
och spt\rlös bana och dess batteri kunde utnyttjas såsom 
ballasl, sökte man sig ofta fram med ångdrift i födwpp
ning att på denna väg nå det eftersträvade målel: elt en
hetsmaskineri . 

De nackdelar, som vidlådde å ngdriften - skrynnnan
de maskinanläggning, hög maskinvikt per hk.r, hög tem 
peratur i ubåten , dålig stabililet o<.:h ringa aktionsrad ie 
under vatten - nppvägdes åtminstone delvis av öl;: ad 
trygghet och säkerhet. 

Allteftersom förbränningsmotorerna förbällrades m etl 
avseende p~'l driftsäkerhet o<.:h minskade explosionsriske r, 
sökte man därefter att genom dem. åstadkomma ett en-
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hetsmaskineri. llnder 1\:)00-lalcts lva första decennier 
framkommo elt stort antal ideer och utfördes elt flcrtJ.l 
försök med för enhetsmotorer specialbyggda ubåtar, men 
efler första världskrigets slut synes intresset härför ha 
avtagi t. Det är svårt alt avgöra om delta berott på atl 
efterkrigstidens ubåt ansågs tillräddigt fullkomnad med 
hänsyn till teknikens dåvarande ståndpunkt, på alt ubå
tar endast byggdes vid örlogsvarv eller av ett få lal stora 
firmor inom stormakterna, på ekonomiska omständighe
ter eller pft all hemligstämpeln pålryckls ideer och för
slag i detta htinscende. Men det är ell faktum, alt föga 
fram kommit om försök eller prov med enhetsmolorcr un
der tiden mellan dc båda världskrigen. 

Angdrift. 

Ar 1901 erbjöd den svenska ingenjören L. E. Enroth, 
som tidigare varit anställd hos T. Nordenfelt, Kungl. lVIa
rinförvaltningen ritningar över en av honom konslruerad 
ubåt. Denna, som dock aldrig blev byggd, skulle förses 
m ed ett enhetsmaskineri bestående av två trippelexpan
sionsmaskiner om vardera 100 hkr, två ångpannor och 
två behållare för luft med 20 a tmosfärers tryck, den ena 
för ut och den andra akterut. I uläge skulle maskinen dri
vas av en blandning av unga o<.:h luft och förbrännings
gaserna evakueras medelst en liten turbin. Ubttl.en var 
på H2/H6 ton och hade dimensionerna 25 X 4 X 3,5 nJ. 
Den skulle göra en fart av 12/ 6 kn men få en aktionsra·
die molsvarande högst 10 limmars gång såväl på som un
der vatten, i sistnämnda fall med hjälp av en luftmast 
Bestyckningen skulle utgöras av fyra torpedtuber, två stäv
och lvå häcklubcr, o<.:h störsla dykdjup skulle vara 60 m. 
En lilen modell av denna ubåt förvaras på KlVIF ubåts
byrå. 

Maskinfabriken Es~.:her 'Vyss i Ziirich begärde 190G 
patent på en ångmaskinanläggning, som i uläge skulle 
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eldas med knallgas (väte och syre), som ger vallen sn 
som förb ränningsprodukt. Man had e tänkt sig att ku nna 
uppnå en betydande ak tionsradie under vatten gen om al t 
slippa m edföra ackumulatorbatteri, m en anläggningen 
krävde i stället stora behållare för väte och syre eller 
appara ler för framställning av d essa gaser. Det skulle 
sä kerligen ha varit mycket besvärligt att r eglera förbriin
ningen av knallgasen, och hela p roj ekte t innebar nog, som 
Laubenf s~iger, att avskaffa en olägenhet genom all in
fö ra en betydligt stör re. 

Ångframställning i uläge genom fortsatt eldning fön·
slogs även av den italienske mariningenjören Cunibcrti 
~u· 1S)00, i sto rt sett enligt D' Alles l sys tem, med förbränni ug 
av Jällflyktig olja och komprimerad luft under tryck i 
henue tiskt tillsluten eldstad, samt av tysken Schmidt 190\l. 
Den senare lät härvid leda såväl förbränningsgas en som 
ångan till cylindrarna, vilket betydde elt återupptagande 
av Payernes ide. 

Systemet med ånggenera lo r efter Honigmans p ri nci p . 
vilket, såsom redan påpekals, Lidigare framförts av Bla
kesley och av professor Tuck, återupptogs av den franske 
mariningenjören Maurice, som härvid begagnade sig av 
en ångpanna 1ned koncentriska tuber. Rummet, som om
gav luberna, var fyllt med en lösning av natriumacetat. 
När ångpannan påeldades, blev värinen först magasi nc
rad i denna lösning, innan pannvatlnet förmådde alst ra 
den för driften erforderliga ångan. I uläge användes d en 
i acetatlösningen accmnulerade värmen för fortsatl ån g~ 

bildning i pannan. Den största nackdelen med metoden 
var - förutom mvcket liten ak tionsradie under vallen 
-- att om ubåten återtog marschläge efter att ha uttöm! 
all rcservenergi, erfordrades det minst en kvarts timmes 
eld ning innan pannvaltnct ånyo kunde övergå i ångfonn. 
Framdrivningssättets svagli e ler insåg man dock icke för
rän vid praktiska försök med en ubåt, Charles Brnn (fig 
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Efter Fighting Ships. 
Fig 3. 

Franska ubåten Charles Brun. 

.3), som konstruerades för detta drivsätt år 1906-07. För
söken fortsalle ända till år 1912 men trots aU elmolor 
jämte accumulatorbatteri inbyggdes blev ubåten aldrig 
praktiskt användbar utan nedskrotades. 

År Hl11 söktes patent på en förbättring av detta driv
medelssätt av den kände, franske ubåtskonstruktören R. 
d'EqueviHcy, vilken omkring 1904 hade erhållit anställ
ning vid Germaniavarvet i Kiel - en händelse som i 
Frankrike v~icld ett enormt uppseende. Inom parentes 
kan nämnas att de tyska förkrigsubåtarna byggdes vid 
detta varv delvis efter denne fransmans planer. Maski
neriet enligt d'Equevilley's förbättrade metod, som i rea
liteten utgjorde en kombination av Nordenfelts och Honig~ 
mans system, bestod av en oljeeldad ångmaskinanläggning 
(a , b, c), utökad med en hetvattenbehållare (e) och en 

11atronpanna (f) (f i g 4). 

I marschläge laddades hetvallenbehållaren upp för 
att vid gång i uläge omedelbart kunna avge sin magasi
nerade ånga. Innan denna helt förbrukats, startades na
tronpannan genom att kondensorn (c) avstängdes och av
loppsångan i slället inleddes i den koncentrerade luten 
i natronpann an, varvid den här utvecklade värmen alst
l ade en sekundärånga i det inre å ngpanneaggregatet. Då 
natronpannans vattendom emellertid icke innehöll till~ 
l'äcklig mängd vatten, tillfördes ma tarvatten från hetvat
tenbehållaren genom en pump (g)."' När natronlösningen 

'I'idskri(t i 8.iiil'iis ~n det. 30 
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Enhltl•rnask·, no.nlaqqn. med nnlronrnnna 

Efter Tech el. 
Fig 4. 

blivit utspädd till en viss gräns, upphörde värmentvcd;:
lingen, och ubåten måste gå upp i marschläge. Innan 
ubåten på nytt kunde intaga uläge måste en reaktion i 
motsalt riktning påtvingas natronpannan och hetvatten
behållaren åter uppladdas. Den utspädda natronluten 
indunstades genom att nybildad ånga leddes till nat ron
pannans inre aggregat. Värme tillfördes därigenom na l
ronlösningen, som återfick sin tidigare koncentration, 
samtidigt som den utdrivna ångan -- sekundärånga -
leddes till kondensorn för att i fonn av vatten av en 
pump (d) vidarebefordras till het vattenbehållaren, som 
därpå kunde uppladdas på nytt. 

Ytterligare en förbättring kan spåras i det system, 
som ett par år före det första världskriget patentsöktes 
av det tyska vVeservarvet; ett utkast till en 700 tons uhi\t 
med ett dylikt maskineri visas i fig 5. 

En oljeeldad ångpanna användes i marschlägc, och 
två natronpannor (C- D) på ömse sidor on1 en hetvatten
behållare (B) i uläge. Hetvattenbehållaren utgjorde dess
utom matarvatten- och trimtank. I natronpannorna in
rymdes natronlösningen i en central behållare, som. om
slöts av det ängavgivande vattnet. Från en trippelcs
pansionsmaskin, som efter ev. lyckade försök skulle er
sättas av en turbin, leddes avloppsångan under ett fö rsta 

Efter Klister. 
Fig 5. 

\Veoervarvets planerade ubåt med enhetsmaskineri. 

skede från lågtryckaren till natronpannorna . Om verk
ningsgraden hos dessa sjönk, tillfördes avloppsånga från 
medeltryckcylindern. I övrigt fungerade anordningen på 
samma sätt som d'Equevilley's anläggning. 

Ett sisla projekt av denna typ framfördes av ameri
kanaren Charles Bright i ett utkast till en handelsubåt 
för Merchant Submarine Co, som våren 1917 grundades 
i Maine, USA. Maskinanläggningen skulJe bestå av en 
trippelexpansionsmaskin om 1600 hkr med oljeeldade 
:rattenrörpanor samt helvattencisterner och natronpannor. 
Sedan Am.erika i april samma fn· i nträtl i Ju·ige l, synes 
bolaget emellertid ha upphört. 

De huvudsakliga nackdelarna med de här b eskrivna 
framdrivningsmaskinerierna v oro följ ande: 

För att uppnå högre aktionsradie i uläge än vid elek
trisk drift fordrades stora och skrvmmande ån.ogenera
torer med ur stabiii telssynpunkt oliimpligt högt ~J;clägna 
tyngdpunkter. Trots ett flertal patentsökta metoder för 
värmeisolering av pannorna och särskilda luftkylningsan
ordningar blev värmen i ubåten besvärande. Förekomsten 
av fria vätskeytor förorsakade trimsvårigheter och an
vändningen av natronlut medförde b etydande risker för 
frätskador. Anläggningen gav icke ubåten tyst g;'lng men 
Väl spårlös bana. 
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Ett patent, som kan karaktäriseras såsom en Ö\'e r
gångsform från ångdrift till förhränningsmolordrif t, be
gärdes år 191"1 av en tysk, Andreas Piet, i Magd eburu 
Denne f~rcslog att n~an i marschläge skulle använda s~ 
av en cheselmotor, sa konstruerad att den i uläge ku nd e 
drivas som en ångmaskin, till vilken en natronpan na av 
Honigmantyp skulle leverera ånga. Härigenom sku lle 
man vinna betydligt bättre bränsleverkningsgrad i marsch
läge - l1ögrc aktionsradie -- och natronpannans regene
rering skuile kunna ske medelst dieselmotorns avgaser. 
I uläge skulle svårigheten alt evakuera avgaserna fr ,1n 
diese lmotorn bortfalla genom bruket av ånga. -:\' ackd el~· n 

med natronJulens frätande inverkan liksom dieselmolor 1-; 
huller kvarstodo emellertid. 

Slutligen kan nämnas a ll en amerikansk löj Ln anl, 
\Vcir Grayclon, år 1001 påstod sig ha uppfunnit en ång
turbin, medelst vilken en ubåt skulle kunna göra en far t 
av 27 knop. 

Förbränningsmotordrift. 

Tanken alt använda förbränningsmaskiller som dr iY
krafL i undervattensläge uppkom redan vid sekelskiftet: 
trots all prak.tiskt taget alla då förekommande motorer 
voro av typen förgasarcmotorer, vilkas lättflyktiga brä lJS
lcn medförde stor brand- och cxplosionsfara. När diesel
motorn sedermera alltmera utträngde förgasaremolo rn . 
koncentrerade man försöken i huvudsak på att söka över
vinna dc tre största dittills funna svårigheterna vid m o
Lm·drifl, nämligen att ombord medföra eller alstra det fo r 
förbränningen i uläge nödvändiga syret, att bortföra eller 
eventuell t magasinera förbränningsgaserna, så all ubn
Lcns bana ej röjes, samt at t förminska eller om möjl igt 
upphäva motorbullret. 

Syrebehovet har man sökt fylla genom att anvi:i.n dn 
sig av olika slag av s:-acbii rare, av vilka till högt tryck 
komprimerad luft är den naturligaste och enklaste, cn iir 
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förrå det kan förnyas, var ubå Len än befinner sig i 

111arschlägc. 
A v gasernas röjande verkan har man sökt undvika på 

flera olika sätt: genom alt sprida dem i vattnet genom per
for erade rör, genmn att komprimera och förvara dem i 
särskilda behållare, som dock måste tömmas ut i vattnet 
med jämna mellanrum, genom alt använda sådana bräns
len, vars avgaser antingen kondenseras eller lösas i vatl·· 
n et eller genom att an eika avgaserna med sv re och å ter 
låta dem deltaga i förbränningsproc:csscn -- s k förbrän
ning i sluten krets. 

~ågon effektiv utväg att dämpa motorbullret har man 
ej lyckats finna. 

Den första exponenten för försök med förbrännings
motorer blev den år 1902 på örlogsvarvet i Tonlon stapel
satta ubåten med tillfälliga benämningen »Y», som kon
struerats av den franske mariningenjören Bcrt1n. Ubåten 
hade ett deplacement i marschläge av 222 ton och dimen
sionerna 43,5 X 3 X 3 m . Dess enda kraftkälla var en 
dubbel 2-c:ylindrig fotogenmotor om 172 hkr (250 hkr en
ligt Pesce), som gav en fart av 10 lm i marschläge och 6 
lm i uläge. 

Motorn beslod av två aggregat om två cylindrar i 
varj e. I marschläge kunde ubåten framdrivas antingen 
av alla fyra c:ylindrarna eller också av endast två, medan 
de andra två användes för uppladdning av luftförrädeL 
I uläge utnylljades två cylindrar för framdrivning. Dc 
båda övriga erfordrades för att undanskaffa avgascrnn. 
Dessa komprimerades efter avkylning till 3 atö i en be
hållare, som regelbundet tömdes ut i sjön. 

Försöken med denna ubåt blevo mycket bcsYärliga 
och uppfyllde på intet sätt de förhoppningar, man hyst -
delvis på grund av att kalkylerna i vissa hänseenden va1·it 
felaktiga. Enär dc använda kompressarna voro under
haltiga, förbrukades i uläge näslan h ela den effektiva 
Inatorkraften för komprimering av avgaserna, och blott 
en ringa del å terstod för ubåtens framdrivning. Ann :ifrk-
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ningsvärt var för övrigt, att viklen av samll iga luftflaskor 
för den komprimerade luften var dubbelt så stor som vik
len av ett accumulatorbatteri. Ubåten »Y>> blev utrangerad 
omkring H)05, men två år tidigare hade en 300 tons u båt, 
Omega, som skulle utrustas på samma sätt, blivit stapel
salt. Vis av skadan försåg man dock denna ubåt med 
skilda framdrivningsulaskiner - ångmaskin och e]motor 
- och döpte för säkerhets skull dessutom om den till Ar
gonaule. 

Större framgång än Bertin hade den kände och skick
lige ryske ingenjören Stephane Drzewieeki, som bl a re
dan å r 1882 konstruerat och till ryska staten levererat 
50 pedaldr ivn a dvärgubåtar - med 4 mans besättning -
vilka efter utrangering ända fram_ till omkring 1910 kun
de återfinnas i ryska hamnar, utnyttjade såsonl. bojar, 
pontondelar n1 n1. 

Åren 190c1-06 byggde Drzewiecki, med ryska r ege
ringens medgivande och bistånd, en ubåt med bensinmo
tor för drift såväl i över- som i undervattensläge. Denna 
ubåt, som införlivades med den ryska flottan under n amn 
av Pochtovoi, hade ett deplacement om 135/149 ton, var 
36 m lång och 3,6 m bred, förde 4 korgtuber och hade 12 
mans besättning. 

Den var utrustad med två Panbard & Levasseur ben
sinmotorer, var och en om 130 hkr, en 60 hkr bensindri
ven hjälpmotor och en luftkompressor för förnyelse av 
luftförrådet, samt en GO (24) 1 l hkr luftmotor med en k om
pressionspump för avgaser. Den hade endast en propel 
leraxel. Vid gång i marschläge kopplades båda motorer
na till axeln, varvid farten uppgick till 10,5 (11,6) lm. I 
uläge användes blott den ena motorn och gav en far t av 
6 (6,5) knop. Luft erhölls från ett batteri om 50 (52) luft
flaskor, vilka tillsammans rymde 11,5 (13) ma luft av 
200 atö. Medelst automatiska reduceringsventiler n ed
bringades detta tryck till 18 atö, varefter luften uppvärm
des av avgaserna och användes till alt driva luftmotorn , in-

1 ) Uppgifterna inom ( ) från Pesce, övriga från Laub euf. 
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nan den under ett lätt övertryck utsläpples i ubåten. Ben
sinmotorn tilläts sålunda att arbeta under liknande förhål
Ianden som i rnarschläge, smntidigt som ventilationen blev 
god. Sedan en del av avgasernas värme på detta sätt till
varatagits, fördes avgaserna ut i ubåtens lufttäta över
byggnad , som rymde13m3 och tjänstgjorde som ett ofant
ligt avgaskärL Från överbyggnaden sögos avgaserna upp 
av den luftmotordr ivna kompressionspumpen och tryck
tes vidare genom långa, utanför båten och intill kölen be
lägna tuber. IYessa voro försedda med ett mycket stort 
antal små hål, genmn vilka de avkylda förbränningsga
serna fördelades och spredos i vattnet utan att lämna 
nämnvärda spår efter sig. Viktändringar, som orsakades 
av bränsle- och luftåtgång, kompenserades automatiskt 
- för luftens del genom en särskild utjämningstank 

Skölseln av anläggningen var enkel och försöken ble
vo lyckade. Luftförrådet räckte för 5 timmars gång. 

De risker, som voro förenade 1ned bensimnotorerna, 
nackdelen med bullret i uläge och den ringa aktionsradien 
under vattnet torde ha varit anledningen till att ryska re
geringen icke fortsatte att pröva sig fram på den här in
slagna vägen. 

Den italienske ingenjören C. Del Proposto tog 1905 
patent på ett system, som mycket liknade Drzewieckis, 
och redogjorde närmare därför i sin skrift »Batcaux sons 
marins a grand vitesse sous l'eau». Anläggningen (fig 6) 
utgj ordes av två grupper, vardera bestående av en diesel
motor (M) utan luftpump, två luftmotorer (K 1 och K 2) 

för komprimerad luft, konstruerade så att de även kunde 
tjänstgöra som kompressorer- den ena (K2) för 200- 250 
atö och den andra (K 1) för 40- 60 atö - samt kopplingar 
(El - E "), stödlager (P) och propelleraxel (A). Den i 
luftflaskbatteriet (tonwikt 79 ton) till 250 atö komprime
rade luften (vikt 15,7 ton) skulle för en skisserad ubåt 
llled ett deplacement i marschläge av 435 ton ge en fart 
i ulä ge av 16,6 knop och en aktionsradie av 28' med båda 
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öi---~------Fu~-
Efter Laubeuf. 

Fig 6. 
Del Propastos förslag till enhetsmaskin. 

grupperna i drift och 11,8 knop respektive 39' med blot t 
en grupp i drift. . 

Yid gång i uläge arbetade maskinanläggningen pn 
fö ljande sätt. Den komprimerade luftens mekaniska ener
gi skulle tillvaratas av luftmotorn (Kz), som lämnade si n 
avloppsluft direkt i ubåtens ena ända. Luftmotorn (K 1), 

använd som. kompressor, uppsög denna luft från ubå tcns 
andra ända och komprimerade den till ungefär GO aLi, 
varefter luften användes som inblåsningsluft i dieselmo
torn. Luftmotorn (K 2 ) måste givetvis vara så reglerad, 
att mängden av den avgivna avloppsluften överenssUi nHlc 
med den (av K1) återkomprimerade, så att lufttrycket i 
ubåten icke förändrades i någon högre grad. 

Dieselmotorns avgaser avkyldes oeh trycktes av en 
pump d irekt ut i vattnet, där dc tydligt visade ubå ten s 
väg, vilket uppfinnaren med hänsyn till ubåtens höga fart 
dock icke ansåg vara av större betydelse. 

Systemet led av följande svagheter. Luftmotorn (i\.) 
kunde icke utnyttja det avsedda trycket, 200 atö. D ett a 
måste först reduceras och luften måste uppvärmas m e
delst avgaserna. I annat fall skulle den av tryckfallet i 
motorn framkallade temperatursäkningen ha orsakat ~1t t 
godset krympt och att oljan blivit trögflytande, båda för
hållandena medförande allvarliga haverier. DessutoJJl 
skulle arbetet att utdriva avgaserna ha ökat med ub:'ilcns 
djup och i direkt proportion härtill ha förbrnkat för fr am
drivningen avsedd energi. Dock få nog dc röjande sp[H, 
som avgaserna lämnade i vattnet, anses ha utgj ort den 
allvarligas te nackdel en. 

Enligt Le Yacht lär en ubå t med dctla syslem ha byggts 
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å F ia tvarvet i San Giorgio, men då intet ytterligare är 
ränt där om torde försöken helt ha misslyckats. 
' Aven i Amerika gjordes i början av de lta århundra
de fö rsök att skapa enhetsmaskinerier på ubå tar. År 1907 
inlämnades av John Milton Cage en patentansökan, som 
aällde en elektrisk cnhetsanläggning. Energikälla vat· emel
lertid icke ett accumulatorbalteri. Uppfinnaren lät i stället 
en generator, som drevs av en ben si n motor, lämna elektrisk 
ström u nder gång såväl över som under vatten. Denna 
strömkälla var placerad i elt avskilt och sällan besökt 
maskinrum -- troligen p å grund av explosions- och brand
riskerna -- och avgaserna tryckles av pumpar till sär
skilda avgasrum. Den för motorn erforderliga luften sögs 
in i maskinrummet fri:\n övriga utrymmen i ubå ten, vilka 
i ersättning fingo friskluft från luftflaskor med högtrycks
luft, varigenom synnerligen god ventilation erhölls i ubå
ten. Ideen var densamma, som. tidigare utvecklats både 
av D.rzewiecki och av Del Proposto. 

Sex år senare omtalas en privatägd ubåt med enhe ts
motor. Denna ubåt, som. var byggd efter ritningar av 
ovannämnde John M. Cage, tillhörde L. A. Submarine 
Boa t Co, där konstruktören var verkställande direktör. 
Ubåten (fig 7) skilde sig i elt märkligt hänseende från ti
digare byggda. Den hade nämligen propellrarna place
rade förul - på V:3 av båtlängden från förstäven - en 
anordning, som sades väsen lligt öka styr- och manöver
förmågan. Deplacementet uppgavs vara ~ t3 ton - troli
gen för li le t - dimensionerna 23 X 2,2 X 2,9 m, och be
sättn ingen 6 man. Den hade lvå dieselmotorer av typ 
Buffallo, vardera om 90 hkr, luftkompressor och luftfl askor 
om 9 m\ fyll(la med luft av 210 alö. Motorerna gjorde 
vid full fart 900 varv / min or h farten på s lods uppgå till 
19 knop - enligt en annan uppgift 15 knop - såväl i 
m arschHige som i uläge. Luftförrådet skulle i uläge räcka 
fö r fyra limmars gång, d v s ubåten skulle erhålla ~n 
aktionsradie av 7G' (GO), en i så fall glänsande och chi
tills ouppnådd prestation. Ubåten »Cage» lär också vid 
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Efter Hoar. 
Fig 7. 

Försöksubåten »Cage». 
Obs. propellrarna under förliga horisontella rodren. 

Long Beach, Kal. ha uppehållit sig .i uläge i :36 limmar, 
Yilkel då för tiden ansågs vara amerikanskt rekord . Dc 
e nda nackdelar, som denna till synes så ulmi:i.rkta ubf1t 
var behäftad med, voro bullret från motorerna och av
gasernas spår i vattnet. 

En kommil te från amerikanska flottan deltog som
maren 1913 i en provtur med Cage-ubåten. Den birav 
föranledda rapporten var så gynnsam, att den 30 juni 1916 
i den amer ika nska »Naval Appropriating Bill» avsaltcs 
250,000 dollar att utbetalas till L. A. Submarine Boat Co 
of California, så snart eJ~ för kustförsvar avsedd ubåt om 
150 ton i uläge och med enhctsmasl;:.ineri enligt system 
Ncff - numera beniimt så efter Abncr H. Neff, som fö r
modligen utvecklat delsamma - visat sig fylla de upp
ställda fordringarna och blivit godkänd av dc mari na 
m. y n d igheterna. 

Ncffsystcmet - som ytterligare förbättrats av den 
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Efter Klister. 
Fig. 8. 

Ubåt med enhetsmaskineri enl. system Neff. 

amerikanske ingenjören A. Hom·1 l - innebar i h uvudsak 
a tt den komprimerade luflcn från höglrycksystemct, efter 
att h a passerat r educeringsventiler, infördes under rela
tivt låat tn·ck i särskilda servistankar. Luften blev med 
hj älp ~v a~gascnw överh e ttad och användes därefter till 
att dr iva dc pumpar, som erfordrades för att trycka ut 
avgaserna. Sedan den varma luflen u tnyttjats, filtrera
des och kyldes den och spreds ut i ubåten för att uppsu
gas av dieselmotorerna och därifrån såsom avgaser, via 
ett u tombords hehiget system av ky lsling(>r , införas i en 
avgaslank inom tryckskrave L Från denna pumpade de 
tidigare nämnda pumparna ut kondensatet och spredo ut 
de medföljande gaserna genom en speciell anordning un
der propellern, varigenom gaserna fördelades i vattnet och 
deras röjande verkan minskades. 

Försöken med Neff-ubåtcn (fig 8) torde icke ha upp
fyll t de slora förväntningar, som. man - aU döma av alla 
u ttalanden - ställt på den. De för ubåten avsalla med
len, 250,000 dollar, omnämndes ännu så scnl som (len 1/ 1 
1926 men försvunno därefter liksom. namnet );"eff nr offi-, 
eiella handlingar. 

1 ) Författaren till »The Submarine Torpedo Boat» . 

(For Is.) 
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Litteratur. 

Sammandrag ur artikeln: The Navy's New Lo ok 
av Lee J. Levert den amerikanska tidskrif ten Our 
Navy, juni l!J49. 

Levert börjar med att likna den internationella s ituationen vid 
en kruttunna, som endast behöver ·en tändande gnista för att exvlo
dera, . och han varnar det amerikanska folket för att invagga sig i en 
falsk känsla av säkerhet. »Vi står nu inför valet att antingen ut
nyttja vårt ekonomiska system till dess yttersta gräns för att erll alla 
tillräcklig militär styrka eller att bli isolerade i en fientlig Yärld s e
dan våra allierade uppslukats en efter en, direkt eller indirekt.» L. 
anser, att man inte får överskatta betydelsen av de allierades m ono
pol på atomvapen. »Vi måste inse, att detta monopol endast är ett 
t illfälligt fenom en, ehuru vi troligtvis kanuner att behå lla den le
dande platsen på detta område under m ånga år ännu. För övrigt blir 
sannolikt inte atombomber utslagsgivande i ett krig mot ett så en ormt 
land som Ryssland.» 

Författaren fortsätter med att framhålla armens och flottan s a v
görande betydelRe under det andra. världskriget och deras betyd else 
i ett kommande. »Både Tyskland och Japan motstod de mest fö r
ödande bombraider u tan att duka. under. Ubåtarna var mycket när
mare att bringa England på knä än någonsin flygraiderna. Tysklan d 
blev inte besegrat förän våra trupper la ndstigit på stranden av Festun g 
Europa. Japans verkliga. exekutorer var vå ra. ubåtar. Landet gicl' 
under, när våra undervattensstr idskrafter förstörde dess handelsflotta. 
Det bör vara uppenbar t , att Ryssland med sitt vidsträckta territori um 
kan motstå anfall från luften, med eller u tan atombomber, vida bättre 
än de mindre och mycket mera sårbara länderna. Tyskland och Jap an. 
Såframt vi inte har atombomber i obegränsade kvantiteter och har ett 
fullkomligt herravä lde i luften flera tusen mil från våra egna kuster, 
måste vi vara redo att kämpa till lands och till sjöss likaväl som 
i luften,» 

»Eftersom atombomber år dyrbara i framställning lwmmer de 
enelast att användas mot mycket värdefulla må l. Fartyg har därför 
föga att frukta, så länge avståndet mellan dem är större än atom
bombens destruktiva radie. Endast om fartygen vågar sig nära ett 
primärt landmå l eller för en extra värdefull last (t ex atombomber). 
behöver man räkna med att de utsättas för atombombning. 

Trots detta skall här göras P.n undersökning för att fastställa , om 
fartygen kan göras »atomsälrra» utan att offra för mycket av deras 
stridsYärcle. Enär troligtvis ingenting kan motstå en direkt trMf av 

433 

en atombomb, kan fartygen enelast avses sta emot en atomexplosion på 
ett visst a ,·s tå nd. Experimenten Yid Bikini tyc~s utYisa, att detta 

tånd ä r m ind re än det största acceptabla aystanclet 1 taluska for-
avs det rloJ·mala avståndet mel-111 eringar. Det är dock avsevärt större än 
Ja!l far tygen på en ankarplats .>> . .. 

»Vicl en explosion verkar de s törsta trycken på ytor vmkel ratt 
mot fortplantningsriktningen. Enelast absolut nödvändiga ytterskott 
Jean bibeh ållas och göras starka nog att motstå de direkta tryck, som 
uppstå r yid den vå lel samma explosionen. Framtidens örlogstarcyg 
n

1
åste med andra ord befrias från lätta överbyggnaclskonstruktioner. 

förses med slutna och strömlinjeformade torn för varje J'anon och 
1wnna manövreras frå n helt slutna och väl skyeldade platser. 

Vad atombombens tryckverkan beträffar, uppstår knappast någ
ra n ya problem. 1 samband med tryckvågen, som är oerhört mycket 
lcraftigare men i övrigt liknar r1en som uppkommer vid en ordinär 
explosion, ger emellertid atomexplosionen upphov till lättr örligA. »sub
atompartiklar» med synnerligen luaftig utstrå lning (författaren avser 
tydli gen neutronflödet förmodligen i kombination med gammastrålning
en. ö. anm.) och lämnar såväl ansenliga mängder klyvningsprodukter 
som utstrålningsmateria.» 

»Dessa radioaktiva strålningar medför problem, som vi inte för
ut mött». fortsätter Levert. »Vid en explosion i luften ligger huyud
faran i den utstrålning, som äger rum i själva explosionsögonblickat. 
Vid en und-ervattensexplosion däremot utgöres det största hotet av 
radioaktiviteten och cle radioaktiva klyvningsprodukterna. All per
sonal nära »nollpunkten» av en atomexplosion måste skyddas mot 
bombardemanget av neutroner, beta-partiklar och gammastrålar.» 

»l allmänhet stoppar en kraftig gammastrålskärm även beta-par
tikl ar men inte nödvändigtvis neutroner. Det vill säga, att ett effek
tivt pansarskydel fordrar flera skikt: stållegering för att utestänga 
proj ektiler, blyskärm för att stoppa gammastrålar och beta-partiklar 
samt ett ämne som cadmium eller bor för att absorbera n eutroner. 
Dessa krav upps täller många problem beträffande fartygens struktur: 
styrk a, stabilitet och förmodligen även svärigheter på grund av elek
t rolytiska reaktioner. 

För att göra saken ännu svårare måste speciella åtgärder viel-
tagas för att förhindra tryckdlgen att trii.nga in genom öppningar så
som kappar, luckor, skorstenar, kanonöppningar, ventilatorer eto. 
Trän ger tryckvågen in. uppstår en dubbel fara, ty samtidigt med den 
oerhörda tryckökningen införes tro!igen även dödand e radioaktiv m a
t eria i fartygets inre . Alla platser ovan däck. där personal måste 
Uppehålla sig, skall vara inbyggda och kunna lufttätt tillslutas. Alla 
öppningar måste lmnna tillslutas ögonblickligen och fartygen seelan 
förbli hermetiskt tillslutna uneler ansenlig tid. EfterRom framdrivnings-
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maskineriet fordrar stora mängder luft. maste sä rskilda luftl'örrud . 
.·· tt . . . lll-
ta as och maskmenet de~sutom 0;Öras fjärrmanövrerat. 

De större örlogsfartygen blir förmodligen i framtiden helt lu [i _ 

k?ndi~ionerade. Detta kommer att tillåta en mycket noggrann inclel
mng r_ vatten- och lufttäta avdelningar, På detta sätt möjliggöre& 
operu"iloner, under vrlka a ll a vattentäta skott kan hällas stängcia un 
der langa penoder, vilket innebär maximum av beredskap Pe•·s 

· · ona. 
Jens behov av luft måste då tillgodoses genom förråe . som 1-11e· dfo" . 

·· . f t res 
nar ar yget passm·ar genom ett infekterat område. ' 

Av an förda skäl blir förmod ligen ubåten den huvudsakliga far. 
tygstyp.~n i framt iden . lVIan kan även förmocla, att när försöken mecl 
atomdnft av fartyg kan förverlcligas , dessa först kommer att gälla 
ubåtar. Vattenskiktet mellan en ubåt och vattenytan filr ntom sin 

n~.v.arande uppgift att dölj a fartyget även den att skydda detta mot 

gifL.Iga. verkningar från radioktiva utstrålningar. Ubåtens förmå ga att 
dol]a Slg har varit dess värdefullaste tillgång. Hög fart i undervattens

läge och atomdrift måste mi\.ngfaldi~a ubåten effektivitet, För nän·a.

rande kan inte en båt i uläge fån gas av radar , och i förhålland e ti ll 
dess räckvidd spelar det buller ubå ten åstadkommer vie: hög uläges
fart en undero rdnad roll. 

. När atomdriften kan förverkligas , blir ubåten och inte .iä ttehan
garfartyget svaret pa bönerna för flottans framtid. Detta undervattens
fartyg blir da sannerligen havens tenor, ty det kan slå snabbt odt 

utan vaming var som helst inom räckvidden för guided n:issiles frän 
närmaste havsvatten. Det vill säga på varje plats av jol'(:rytan. 

Eftersom det är svårt att skydda fartygets personal mot r adio
aktivitetens verkningar, måste så mycket som möjligt automa tiseras 
eller kontrolie1·as från någon punkt utanför fartyget. För varje av

delning av fartyget erfordras en strålningsindikator som en »vakt
hund», och personalen måste bära speciella kläder för att minska 

elen fria hudytan . Efter att ha blivit utsatt för radioaktiv strålning 
tilltager verkningarna först s<l småningom i styrka, varför man mi.\ ste 

göra ofta återkommande kontroller av personalens hälsa. Automa
tiseringen kommer att hjälpa till att reducera personalen på ett ':ar
tyg, men sjulcvårcls[lf:rsonalen kommet· att bli oproportionerligt stor. 

Det blir nödvändigt att göra fartygens överyggnad »renare» för 
att förenkla desinficeringsproblemen. Speciella åtgärder m:ls te vid
tagas för att förhindra, att infekterat vatten kommer in i konden

sorerna. Detta kan ernås genom att använda »double heat exchange>), 
vars utsatta del lätt kan utbytas. 

Det kommer att uppstå många andra komplikationer, villcas natur 
man nu inte ens kan gissa sig ti ll. Som situation en är f n t yci(S 
p roblemet c..tt ordna fullständigt skydd. eller att ens tillnärmelsevis 

ordna något sådant, för besättningen på ett fartyg, som varit utsatt 
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fÖl' en »nära» bom av en atomprojektil, vara minst sagt ytterl igt svd.rt. 

vet sln!lle säkert 11mebära fartyg, överlastade med dyrbara och tunga 

apparate r, vilka endast minskar fartygens str iclsvärde. 
Metoden att med rustningar eller sköldar skydda kroppen över

uavs, när eld vapnens ökade effektivitet gjorde det omöjligt att erhålla 

;i!lräcldigt skydd på detta sätt. Tunga rustningar var ett direkt handi-
1,app, vilket mången riddare till sin surg upptäckte, när föga gentle

mannamässigt sch weizi.skt fotfo lk med sina hillebarder stött honom 
ur sadeln. Han blev slaktad medan han låg hjälplös, låst av tyngden 
av sin egen rustning. 'VIode rna slagskepp offrar åtminstone hälften av 

sitt tonnag e på pansaret och endast omkring 8 % användes för de 

pri mära vapen, vilka ger s lagske])pen deras existensberättigande. Vad 
som kommer att hända, när, jämte pansaret, fartygen även förses m ed 

skydd mot radioaktivitet, kan man endast ana. 
Då det ju enligt föregående är osannolikt att örlogsfartyg göras 

till primära m ä l vid atomslag, kan man ifrågasätta, 0!1l det lönar sig 

att göra dem »atomsälua». En mera praktisk och omedelbart genom
förb ar lösn:ng ligger i att sprida ut fartygen. Det innebär risker, som 

man filr räkna med och som måste tagas. T o m Nelson sade »so
mething must be leJ:t to chance.» De risker man tager komm er att 
uppvägas av de vunna fördelarna. Vid försöken att erhålla fullständigt 

skydd, vilket för det första är omöjligt, blir man tvungen att offra 
mänga andra mycket betydelsefulla egenskaper hos ett örlogsfartyg. 

På det hela taget kommer förmodligen taktiken att påverkas 

mera av atombombens tillkomst än fartygsbyggena. Det kan siilunda 
händ a, att tunga fartyg, vilka visade sig vara av så vital betydelse, 

när det gällde att vinna det föregående kriget, äterigen behövs vid 
nästa världsbrand. Fartygen kommer naturligtvis att ur.dergå många 
förändringar, men dessa dikteras i första hand av den. ändrade situa

tionen beträffande artillerimäl och inte nödvändigtvis av, att de i 
sin nuvarande utformning blivit tekniskt föråldrade. Sä är t ex nu

mera våra slagskepps svåra kanoner av begränsat värde, framlär allt 

emedan det inte finns några lämpliga mål för dem. 
Det är inte författarens mening att undervärdera atomprojekti

lernas betydelse, men han förfäktar, att den största faran ligger mera 
på det psykologiska planet än på det fysiska. I otaliga böcke r och 

artiklar förklaras, att det inte finns något försvar, att »det inte finns 
någon plats att söka skydd på», att det inte finns något hopp om att 
klara sig i ett atomkrig. Detta är i vissa avseenden vilseledande och 

i högsta grad skadligt för moralen. Dessa uttalanden är reminis cen
ser av den hysteri, som följde i det första världskrigets spår. Man 

behöver bara peka på hur oroliga vi var för giftgaskrig. Många ex
Perter förutspädde helt frankt, att hela städer skulle bli utplånade av 

dödande giftgaser, »för vilka det inte finns något känt motmedel.» 
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Införandet aY atomvapen tir i många avseenden inte mera sensa
tionellt än uppfinningen av krutet. En modern jagare kund e llled 
lätthet ha förstört de förenade flottor, som kämpade vid Trafal;:;ar; 
ett flygplan skulle ha drivit Djingis Khans horder på flykten ; hela 
raden av korståg skulle inte varit någonting för några tanks; och sa 
vidare i all oändlighet. 

Att rädslan fö1· atomvapen i så hög grad trängt in i allmä1m a 
medvetandet beror på, att utvecklingen och användningen av vapne t 
skedde under loppet av några få år i stället för att tänjas ut under 
å rtionden , ja kanske å rhundraden. Vi får emellertid inte gripas av 
panik och förlora allt sinne för proportioner. Atomvapen är inte na
got »absolut», trots uttalanden om motsatsen, och emedan atombom
bens destruktiva radie er.dast uppgår till några kilometer, så m aste 
den alltid ha någon bärare för a tt nå det avsedda målet.» 

Levert försäkrar i fortsättningen , att Amerika kan och skall 
vinna ett kommande krig, om man bara helhjärtat går in för det och 
inte hänger sig åt hjälplös resignation. »Det är sant att problemen 
är mera svårlösta nu än någonsin förut och att tidsfristen är kort, men 
vi har också bättre hjälpmedel än förr till vår disposition för a tt 
möta varje hot mot vår nation.» 

»Atombomben är inte något »hemligt» vapen och vi känner dess 
egenskaper och begränsning.» Efter en uppräkning av forna tiders 
hemliga vapen, vilka då även voro hemliga, fortsätter författaren: 

»Det är flottans uppgift att tillkämpa sig herraväldet över ha
ven och behålla det, att lägga beslag på och skydda olika strategiRim 
punkter utanför den nordamerikanska kontinenten, att garantera oav
brutna transporter av förråd och trupper till baser på andra sid an 
haven och till våra allierade, att förhindra landsättandet av främman
de agenter och sabotörer såväl som organiserade beväpnade styrkor 
på våra kuster. 

För att kunna full göra dessa uppgifter skall inte flottan betala 
för högt pris i sina ansträngningar att göra fartyg och flygplan »atom
säkra». Flottan skall grunda sina dispositioner på förbättrat taktiskt 
uppträdande och inte på att få fram tidsödande n ykonstruktioner av 
fartyg. 

Tiden är kort och de vapen vi har är vida effektivare än bättre 
vapen, som vi får fram för sent. Den nuvarande flottan är långt ifnln 
gammalmodig, t~' man kan :nog räkna med att den ännu inom över
skådlig framtid kanuner att bekämpas med »gammalmodiga» spräng
ämnen, förr än med atomprojektiler. Det tycks som om flottan ])ara 
behöver ändra de kläder den r edan bär för att erhålla en »new look»: 
denna ger troligtvis bättre sli:ycld mot den omedelbara faran än vad som 
skulle erhållas genom att införa någonting helt nytt. Detta nya l>e
höver inte införas på många är ännu.» 

T. F. Malm. 




