
1946.
109:e årgången.

Häfte N:r 10
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M-eddelande från Kungl Örlogsmanna:: 
:Sällskapet nr 4/46. 

1. Kungliga örlogsmannasällskapcl höglidlighåller freda

oen den 15 november i Kar1stkrona minnet av dagen för Säll-
"' skapels s liflancle och förs la sammankomst l1r 1771 enligt ne-

.danst:lende program. 

Kl 1000. Samling ulanför örlogsvarYe1s högvakt. 

Besök på örlogsvarvet, där även ett rörligt 15 cm 

KA-batleri v isas. 

Kl 1130. Sjösältning av j agaren Uppland. 

Kl 1500. Kungl örlogsmannasällskapets högtidssanm11an

träde i honnö·rssalen i avd Sparres exercishus. 

Kl 1800. lVIidelag å Sjödficersmässen. 

2. SällskapeLs ämbe tsmän ullalar den förhoppningen att 

heders- , arbetande och korresponderande ledamöter i stort antal 

skola närvara vid högtidligheterna, till vilka representanter för 

veten skap, handel och induslri inbjudits. 

Vid ordinarie sammanträde den 2 oktober förekom följande. 

3. Valdes till hedersledamäler 

överbefälhavaren, generalen H. V. Jung, 

direktören G. Lundequi s t, Kockums Mekaniska Ved{

sLads Aktiebolag, 
direktören W. N01rdslröm, Aktiebolaget de Lavals Ång

turbin. 

4. Valdes till korresponderande ledamöter 

krigsarkivarien, fil dr B. Slcckzcn, Stockholm, 

chefredaktören A. Törnkvist, Karlskrona. 

5. Enär inga platser slå till förfogande kan inval av ar

betande ledamö·ler ej ifr:lgakomma innevarande år. 

'Tidskrift i Sjöväsendet. 33 



498 

6. Valdes ledamolen Hartzell till föredragand e i \ ete11_ 

skapsgrenen skeppsbyggeri och maskinväsende för år 19-1"1 llled 
ledamoten Hult som suppleant. 

7. Föredrog ledarnoten Har lzcll årsberätlelsc för ~\r \l-l() i 
velenskapsgrenen skeppsbyggeri och maslönväsende. Ars],•riil, 
telsen behandlade krigsfartygs underh åll och reparation . 

G. Fogelbcn
1

• 

Artillerisfiska vardagsproblem. 

Av kaptenen Magnus Han nar. 

J)ct sista världskriget frambragte - l iksom flcrlalel andra 

krig-- en hel del nyhe~er på det krigstekniska omr~tdct. Sli r 'la 
uppmärksamheten har ägnats alombomJJen, som under lan' t id 
i olika sammanhang givit världspressen rafflande stoff. 'l ·k
sam i detta avseende har också rakelen - krigels lju t ll( [C 

underbarn - varit, icke minst sedan ett i1nnu icke uppl\.1 .rat 
regn av »spökraketcr» observerats ÖYer Sverige. Ekoradion hör 
också till de tekniska nyskapelser som fått en explosions: t2d 
utveckling under kriget. Den stora publicitet, som ägnats .1lla 
dessa och andra nyheter bidrager till all hos en del männi,kor 
inplanta den föreställningen a tt äldre vapen nu spelat u l sin 
r-oll och hädanefter endast ha historiskt intresse. Fanalista 
anhängare av raketen anse t ex alt artilleriet i sin hillillsvarande 
form helt kan och bör ersättas med raketvapan. Vid ett nyld crt 
bedömande förefaller det emellertid klart att ett sådant ers~i l
tande icke lmn äga rum inom överskådlig framtid . Dc n:·a 
vapnen komma förvisso för speciella ändamål att ersätta el ler 

4H9 

1,0111plellcra de gamla, men uppgifterna i ell krig ~iro s:\ mång-
sidiga och skiftande aH frågeställningen knappast blir antingen
eJler utan Mde-och. Vad artilleriet beträffar har dess möjlig
heter aU h~tvda sig betydligt fö,rbällrats genom eko-radion, och 
dess precision och uthållighet ger del en m~mgfald uppgifter, 

50111 icke lämpa sig för vare sig rakeler eller atombomber. 

Arbetet med artilleriels u l veckling m[\ s le s;duncla fortsättas 
för a lt ge Yapnet s[L stor effektivi let som tekniken medgiver. 
Detta arbete för.siggCtr i r elativ tysthe t och besl{n· av arbete med 
en mängd >>vardagsproblem". 

För sjöartilleriet inklusive fartygens luftvärn synes en 
sammanfMlaing av de aktuell a pPohJ,emcn vara av in lrcssc. Här 
ska ll därför Einmas en mycket korlh1llad resume över en del 
aktuella fd1gor. Däryid undcDutages allt om ralzeler och ekoradio. 

Kanonens utgångshastighet och förslitning. 

Redan on1kring l!JOO tillverkades ar tilleripji.iser med ut
gångshastigheter upp till 850 mjsck. Moderna kanoner ha en
dast undan lagsvis V0 över 900 m/sek. Det förefaller s[tledes 
som mn utyecklingen härvidlag stått stilla. Orsaken härtill är 
urbränningen och förslitningen, som vid högre uLg[mgshaslig
heter gör k::moncns livsHingel beklagligt kort. Detta ~ir elt av 
artilleriels centrala problem, som alltjämt poclmr p[t sin lösning. 
Just nu är det aktuellare än någonsin för allt artilleri , som skall 
användJas mot luftmaL Flygplanens höga fart har gjort, alt 
lv--eldledningens instrumentdimensioner bli obekviinw, om till
fred sställande noggrannhet skall erhållas. Elt nedbringande av 
skjuttiderna skulle di.irför avsevärt lätta konstruktö1·ernas arbete 
och samtidigt medföra ökade verkni111gsmöjligheter. 

För alt nå res u] l al har man sökt sig fram p~t olika vägar 
och att döma av sparsamma men i111Lressanta underrättelser 
lorde de f el krigförande ha en hel del nyheter att komma med. 
Följande olika vägar äro tänkbara - och de flesta ha prövats 
med m er eller mindre lyckat resultat : 
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Förhällringar av cldrörsmalerialel 

Framställning av mindre urhräunande krul 

Förbättring av medlen för tätning och proj ektilens styr ning 

Eldrö,ren konstrueras för utbyte aY förslllna delar. 

Förbättring av ddrörsmalerialel har prövaLs ulan - S~l\· iu 

bekant - nämnvärda resullal. Del torde emellertid Yara ldart , 

a;Lt elt material med slor h [u·dhet och slor Yärmeledningsför 

m åcra borde yara lämpligt. Nu äx det emellertid S ~l, all dc 

fles~a legeringsmedel, som skulle kunna ge h ~trdhel, samti dig t 

försämra värmeledningsförm[tgan. Vissa resultat ha dock er

hållits m ed molybden- oCJh yanadin-legeringar, men dtt .anura 

vägar visat sig mera lovande, har fdgan om eldrörsmalet ial els 

fö,rbätlmnde f n kanunit n [tgot i skymundan. 

Från ullandel har man BLL nästan otroliga uppgift er om 

minskad slitning i eldrör, som skjutils med »lzallt krut>> (cligly

kolkTut) med kalor'ilalav omkring 700 caljkg. En 50 mm hmon 

med V" =S50 mfs sku1le således ha en livsHi.ngcl på oml~ri ng 

45000 skolt och en 20 mm. ivakan med V0= 1000 mfsek en itYs 

iängel på .omkring 25000 sk·olt. Om uppgifterna äro, rikL.iga , k tn 

nKtr't dock förmoda, a tt det ej är krulel enbart, som asladkommll 

förbättringen. I Sverige (Bofors) har man kommil till lov ::u ~clc 

Tesullat vid försäk i 40 nm.1 apjäs med elt nc-krul av spcncll 

tillverkning. Livslängderna på 40 mm. eldrör h::t öka ts med 

wnkrincr 500 O/o. S:"tdant krut a nskaUas nu av svenska k rigs -
0 l 

n']al<!len. Försöken i Bofors tyda på ::ttl slitningen ej är cl irc \.l 

beroende av vare sig Lryck, temperalur eller laddningsvikt utan 

av J.;rulets förhrännj,ncrsmekanism, d v s det säU på viikel ga 

serna utvecklas i pjäs:n. Denna m ekanism blir beroende s~tYiil 
av krutets egenskaper, kemiska och fysiska, som av laddning:; 

rummets utformning. Fäll[ct är stort för forsl,ning och fö rsök 
. . ' f .l . lh\ •I 

En del av slitniru!en beror otvJvelaktigt pa n .;Jwn m e. " · 

projektil och eldrör. Nian har söM mi111ska den dels genom :~ tt 
tillverka projektilen med främre slynalk av mjukare m a.ten al, 

t ex mässing, dels gerl'om alt änd1a G6rdelkons'lrulz llonen· 

Exempel ~i.ro p[t clot förra 10,5 cm sgr :;\[/40 A, son1 har styJ.·yall' 

:av mässing, och p ~t det senare 21 cm sgr J\I/42 (Skoda), Yilkcn 
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frarnfö·r koppargörd~ln har cll lag?r >> Sm.?rji:Je~el >> innesl:1Let .i 

· ]·]1,·lsa De lla br ha sYnn erli gen formanliga verlmmga1. 
t Jll' " < . " • 

Vlolnlands ha försök ocksa gjmls med j~im.gördlar sannol1kl a~· 

111vckel mjukt och möjli gen ocksa poröst järn (j i1rnsYamp). I 

eJ; 37 mm akan m ed V 0 = 850 mfsek lär man efter 5000 skott ha 

fåtl en V0-neclg~mg aY endast 5 m med järngördel mol 18 m 

rned koppargördeL 

Den sisla metoden att möta slitningen, ulbyle av slitna 

delar, är egentligen ingen lö·sning u lan ell kringgående av pro 

blemet. Den har emellertid bliYit flitigt ulny lljad i huvudsak 

enligt följande linjer: 
Yid sinab.lihr.2.r - upp Lill 10,5 cm - göre!': hela eldröret 

liill ulby lbart. Dc minsb eldrören Hi.slas Lill baks·Lyckel medelst 

bajonellfatlning, och de större fö,rses med p ~l skruY~t hak~lyck~, 

som Et scs med dymlingar. 
Vid S>lörre lzalibr.ar förses kanonen med löst kii.mrör ellci' 

liner. 
Sbllnaden mellan >>kärmör>> och >>l iner>> är något diffus, 

men en definition enligt följande Lo;·oe kunna gocl l3gas. El.t 

lösl birmör är av sådana dimen~.ioner, alt det åtmins~one i sin 

fränue del utan slöd av ma.ntel k :m motsl<\ puk~mningarna, 

medan en liner är s(t tunn, alt elen till hela sin längd måsle 

vara slöeld av mantel. En liner eller elt kärnrör, som ej är 

>>sjäh•härande» m [Jsle inHiggas i manteln med så litet spel, alt 

mauteln kommer i funktion, innan utvidgningen i jnnerrörel på 

grund av innertrycket blir så stor, alt sträckgränsen överskrides. 

Det mwända spelet brukar röra s ig om 0,03- 0,15 mm och inne

bär s~lledes för tilherkaren ett kräYande precisionsarbete. Om 

man i stället har elt självbär.ancle kärnrör, l.::an spelet ökas och 

den erforderliga precisionen minskas. Därigenom blir röret 

lättare a tt byta och kan ev göras utby tbart mellan olika pjäser. 

Det får emellertid o.ndra n ackdc,lar; de l blir tyngre och torde 

På grund av Iörsämr3d yärmeledning m m slitas fortare. Den 

lä1npli g::~s t e utvägen kan kn appast beslämmas ulan amia ltande 

och dyrbara försök - eller krigserfarenheL Exempel på en väl 

kons truerad u lhylhar liner ha vi i 21 cm fällpjäs ~'If-12 (Skoda) . 



502 

m 
< "o ...., 
<+ 

~ 
~ 

'""' o: ..., 
B 

~ CD 
~ 

;::: 
<+ 

~ O" 

\ "< 
O" 
l" 

"" 
~ ::;· 
CD 
;. 

l<; 
'. 
~ 
:::.:. 

~ 

~ 
" c. 
~ 

~ · 
' l} 

l' 

' \ 
\ \ 

~ 
~' ', ~\ 
~,, 

,\ 
~\: ,, 
,'-.\ 

~ 
~ 
~: 

~ 
1:-'. 

l ~ 
l 

503 

J,incrn har en tjocklek av omkring 1/10 kalil1er. Den är ut
f.ormad med en bakre tjockare och en främre Lunnare cyl,inder. 
framtill och baktill samt i övergången mellan cylindrarna fin
nas styrningar. Manteln är försedd med lufthål för at:l förhindra, 
aa vacuum uppstår vid uttagning. Spelet mellan liner och 
mantel är omkring 0,15 mm. Linern uttages genom att ett 
skruvstycke påsättes baktill för alt lossa den från styrningarna. 
s edan den lossats, kan den lätt uttagas. Utbytet kan urtan svå

righet göras i fält. 
Frågan om utbytbarhet av kärnrör är således f n av stmt 

intresse, och i utlandet torde åtskilligt av värde finnas att lära. 
Den ht~nsynslösa insals av ~.jöartilleri mot landmål, som före
kommil på allierad sida, tyder på aU frågan om ersättning av 
försli tna eldrör mäsle ha varit brännande, och alt st-ora an
sbräillgningar gjorts för att få den tillfredsställande löst. I 
Sverige ha vi för marinpjäser lösa kärnrör bl a på 12 cm pjäs 
M/24 C och 15 cm pjäs Mj30 och lös liner i 28 cm skjutfällspjäs. 
En särdeles intressant lösning med tunn liner och valtenkylning 
genom spår på dennas utsida prövas f n i Bofors på mindre 
kalibrar och har givit mycket lovande resultat. 

Eldhastighet, elduthållighet och skydd. 

En kanons effekt är beroende icke blolt av kali'bern och 
utgåJngshasLighelen ulan även av eldhastigheten. Då kalibern 
begränsas av utrymmes- och viktshänsyn och utgångshastig
heten, som ovan nämnts, av förslitningen, har man bemödat sig 
om att höja pjäsernas eldhastighet. Detta är också ett fram
trädande krav vid strid såväl mot sjömål som luftmåL Målens 
rörlighet och förmåg::1 till undanmanövrar bakom dimbank~N· 
och moln gör det nödvändigt alt med sl6rsla kraft utnyttja de 
korta stunder, då förhållandena för eldgivning ät·o gynnsamma. 

Vad det egentliga sjöartilleriet beträffar innebär detta en 
ökning av mekaniseringen för pjä:sens laddning eller övergång 
från handladdning till automatisk laddnmg. Därigenom kan 
lnan också uppnå ökad elduth~dlighet och möjlighet till snabb 
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cldgiynin g även i höga clnalioner. Detta medför i sin Lur a tt 

dylika pjäser bli lämpade för beskjutning även av lufllll;t) 

Mest märkhar har denna utveckling blivit för meddsvårl ar~ 
Lilleri på kryssare. 15 cm-kryssarna aY Lyp Boisc, som mer! 

sitt talrika och snabbskjutande artilleri skrevo sjöh·igshisLGria i 

Stilla Havet, ha lockat till efterföljd. Tendenserna i dc ledan de 

marinerna peka mot tornpj [iscr lilmandc dem som f n installeras 

på Tre Kronor och Göta Lejon. Men dessa pjäser äro ill !:(\' ll 

slutpunkt. Tekniken gtn· vidare och medelsvåra, helt automa

tiska pjäser med slwtLhaslighel ptl l skfsck finnas redan på 

papperet. Dylika konstruktioner innebära emellertid icl~e en 

dast fördelar. De bli stora, Lunga 'och komplioewde. Hm·ud

prohlemel beträffande lavettage för marina - särskill medel

svåra -- pjäser ligger i de svårförenliga önskem{llcn om stor 

eleYalion, snabb laddning i alla elevationer, gott skydd samt 

enkelhet och liten vikt. De två fö,rsla önskemålen slå ur kon
struktiv synpunkt direkt i strid mol de två sista. 

Krigserfarenheterna ha emellertid o d: så fram L vingat änd 
rade lavettagekonstruktioner i :avsikt atl erbJ' ud a bet]. änin<ren 

l b 

bättre skydd. Detta genomföres så, a lt lä.lla ooh medelsvåra lY-

och a llmålspjäser, vilka tidigare i allmänhet ställts upp bakom 

en tämligen enkel sk6ld, nu inhyggas i väl skyddade lorn, merlan 

automa lpjäser, som ända in i h·igels senas le skeden vm o näslan 

oskyddade, nu förses med sl<öldar, som. skyelda mGt fpl-kanoncr 

upp till 20 mm kaliber. I denna fråga kan citeras c!L uLLalancle 
i Marine Rundschau 1943: 

»Della problem om skyddot är fortfarande olöst fö.r h 
artilleriet. Så underligt det än kan låta, så hm· ma.n i dc fl esla 

floHor på skepp, vars pansarvikt uppgår till 15000 ton och mera 

inte ens kunnat åstadkomma så mycket skydd [tt personalen, 
som vanliga infanterisler ha i sin sH!lhjälm». 

Åt<;kinigt har ändrats sedan 1943, men ulvccldingen :i1· 

ännu lång t ifrfln slutförd. 

De cgcutlig.a automatvapnen d v s dc vapen, som henämnas 

]vakan erbjuda ocl,så en hel del prohlcm hl a följande: 
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Dc ökade fpl-farlerna Lräv.a, all molmedlen dels insällas 

p[l stönc avsl:"tnd dels ge större cldh~fl under dc korta 1noment 

m{tlct befinner sig inom effektiv skottvidd. Dc ökade avsL:\nden 

uppnits genom ökning av kalibern. 20 mm apjiisen m {Jslc sa

ledes numera anses ha olillfredssl~illande s[tv~i.l skolLYidd som 
yerkan. En (i,kad eldhastighel är J.~onslrul.;:livl väl gen:nnförba r, 

men medför i fråga om laddningsförfarandel vissa komplika

tioner som kriiva begrundan. 
Del är nämLigen sa . all dc pjäser som nu medelst ha.nd

maln i n~ kunna a\·gi\·a l~onlinucrlig eld med mt1Lllig eldhas li~

het, med er: avseviird ökning av denna m [tslc matas maskinellt 

eller från magasin. Så är 't ex fallet med Bofors 40 mm apjiis 

som f n avger 120 sk/min, men för '\ilken den dubbla sl, oH

hasli ghelen skulle vara önskvärd. 
För pjäser med magasin, l ex 20 mm apjäs mcdfö,r en 

ökning av eldhas ti gheten antingen aU magasinen bli sLora och 

ohanterliga eller all eldgivningsliden utan magasinsbyte blir 

otillfredsställande kort. 
Del gäller således att bedöma om man skall hihehåUa den 

lägre eldkraften med dess möjligheter Lill manuell malning och 

kontinuerlig eldgivning eller om man skall övcrg~t till magasins

matning med dess momentant större eldkraH, som dock medför 

intenniltenl eldgivning och svaghelsperioder vid magasinsbyte 
eller påfyllning. l\Ian kan emeller tid ocks[J tänka sig en tredje 

utväg, och det är maskinell malning direkt från durken nred 

buffertmagasin vid pjäsen. Förulsti.Ltningen härför är emeller

tid helt inbyggda torn, masl.;inkr.aft och tämligen komplicerade 

langningsanordningar. En sådan konstruktion blir s[tledes tung 

och dyrbar, men kan måhända bli lämplig och nödvändig för 

de grövsta enheterna s[lsom 57 mm apjfts. 

Kanonens inriktande. 

För riktning av svåra och medelsYåra farlygspjiiscr h:,r 

l11an sedan länge and.nt elekL~·isk eller hydraulisk kraft. De 

krav, som man därvid behövt uppställa helriHbnde hastigheten 
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och följ~.amhet, ha vari l m~tllliga. Dc ha väl kunnat 1\lla a y 

den vanliga hydrauliska växeln VSG (variable speed gcar) tnect 
rclati\·t enkla manöYcranordningar. Emellertid ha dc ök·1c](' 
flygplansfarterna medfört, alt maskinriktning måste infor::ts 
äveu pft lätta pjäser änd"a ned Lill 20 mm ~ulom.alkan oncr 
Sarnlidigl tlppsl~Hlcs kravel på alt äve!l medelsvåra pjäser ~;ko l~ 
Y:ara väl mlYänclbara mot luftmål samt ,al,L pj.äscrnas riklYinkla r 
och hastigheter skola kunna användas s !'1~um ing[mgsv~irdt 1 i 
cldledningsinslrumcnl. Kraven på snabhhol, precision iiCh 

fiiljs.amhcl ha framtvingat övergång från enkel väg- eller h·t.; 
Lighelsstyrning Lill kombinerad väg-h.aslighelsslyrning. Del 
],an vara värt alt n<'1got ldar.läg1ga dessa begrepp. 

Ren Yiigstyrning förekommer dels vid handriktnin g ula n 
maskin, dels vid den maskinriklning, som hittills i allm ~inhc l 
anv~inls vid f::ulygspj~isers höjdriktning. Den innelJär alt p·:i
sens vridningsvinkel är direkt proportionell mol riktrall JH. 

Hen ha:;Lighclsriktning har CJ sallan [1J1Viints för siclrilzl ni l!:(. 

1\[cd rallen manöHer3s en rcoslal eller hydraulisk växel. Piii
sens vridningshasLighet är då direlvt proportionell mol rikl 
rallchs utslag. Båda dessa metoder ha nackdelar vid m{ll f:1ll 
ning och följning. Vid vigstyrning blir jämnheten hell bl' 
r,nende på riktarens personliga färdighet, och vid haslighl ~
styrning är det sdrl ·att undvika ogynnsam_ pendling \id 
m:\Uallning. l\Icn om man kombinerar systemen s[t al l d l 
u t slag p [t riktrallen både ger eH tillskoll i väg och en \i ss 
h~slighcl möjliggöres en snabhare m[llfallning och en jämn·lJ'C 
Iöljuing. FörhMlandcl melkm väg- ooh haslighelsinflylan le l 
aypassas sEt all bästa och hekv~1maste riktmöjlighel uppn 1c;. 

;\lan kan sMcdcs skilja pEt följande olika styrningar 
Y~igslyrning med ren handdriH 

» " maskinförsliirkning 
Haslighcts<;L~'rning (alltid med maskin) 
Yiig-haslighctsslyrning 

» m ed försliirkning av Yiigmomcnl ·l, 
Yilkas principer ~~sl: {ldliggöras i efterföljande figurer. 
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MED FoRsrARKNING AV v_.diGMOMENTET 
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Såsom riJ~Lmaskinerier ~ill OYan skisserade syslem användas 
antingen el-hydrauliska v1äxlar eller el moLorer. Hydrauliska 

konstruktioner ha nog tidigare dom.inerat, men dot förefaller 
~om om man i E111glancl och Amerika alllmera övergår till renl 
elektrisk drift. Sådana anläggningar ha tidigare varit behåilade 

med svagheter i fråga om reglerbarhet, men dessa svagheter ha 

uppenlnrligen övervunnits. 

Krängningsproblemet ur artilleristisk syn:: 
punkt. 

Av kaptenen Yngve R.ollof. 

En jagardivis.ion går Lill torpedanfall med 35 knops fart 
mot en fientlig kryssare. Det blåser halv storm, sjön g~~r hög 

och jagarna rulla och stampa. Krängningsrörelserna ökas än 
mer under de häftiga och oregelbundna girar, som då och då 
utföras för alt försvåra fiendens eldreglering. Ekoradion ger 
kontinuerliga avsUmd, och när jagarna kommit inom_ 12 mu 

kanonernas porte, öppna de 1fö.rliga pjäserna eld. Efter några 
salvor är elden täckande, och den kan håJlas kvar på målet inte 

minst tack vare ddledn.ingsinslrmnenteringens stabiliserings
anordningar. 

Det skisserade anfallet är elt exempel på värdet av god 
teknisk utrustning. Det behöver inte vara hårt väder för att 
far tygen skola krän~a. Vid högsta fart med dikt ror i följd åt 
båda sidor, kunna jagarna rulla 10°-25°. Även större artilleri
fartyg röra sig tillräckligt för att framför allt försvåra den 
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kritiska inskjutningen. Som exempel kan nänu1as en inrm;11 ina 
1not fienden för att hastigt komma inom porte och därefter Dll ·~ 
gir för att få allt artilleri att bära. Avlossa's då första sahan i 
krängt läge, innan fartyget .stöttats upp på den nya kursen, er
hålles ofta ett fel i sida, särskilt dll krängnings[\cmTektör sal nas. 
Tar eldledaren ioke med i riilmingen, all felet km ha ber-ott p;1 

krängningen, korrigerar han bort sig fn1n målet, varför Lrol gen 
~1ven nästa salva efter inställd korrektion i sida Ligger 1 ik1. 
mycket fel åt andra hållet förutsalt all begynnelsesidsäLLnin 'e n 
var rätt berälmacl. Härigenom kan inskjutningen förcln j:1s 

fl era avgörande minuter. 
Egen eldgivning särskilt fr~nt svårt och merlelsYårL ar iillni 

kan också medföra rullning. En bredsida från pansar~ ' pp 
~Uer kryssare ger upphov till en krängning av 2-4°. 

Om fartyget uneler striden fått svåra slzador under Yalltn 
Jinjcn, 1-~an det erhålla en konslant slagsida, som försvåra r l"~'r 

förhindrar artilleriets utnyttjande. Störsla skotlvielden åi < '1 1 

sida som fartyget kränger blir inskränkt, på elen andra si< ·m 
kunna pFiscrna icke dumpas så att närgångna torpedfar ';>; 
kunna beskjulas, arbetet att \Tida tornen öJ.:as och betj~inamkt 
av bcld- och langningsanordningar försvåras. Del är cl;'t ;1v 
särskild viM alt artilleriet, ;llminstone närluftvärnet, är s tal li
scrat så att fartyget kan bila ifrån sig mot bombplan, som s ,b 
göra slut på det skadade fartyget. 

Ett slort fartyg erbjuder ur arlilkristisk synpunkt sl 'ra 
fördelar på grund av sjög{mgens mindre inflytande och dc 
långsamma rullningsrörelserna. Detta är en synpunkt, som iir 
av slor vikt när det gäller alt bedöma en flottas sammansäitnn,g. 
J agar e och mo tortorpedhMar kunna alclri1g n[t samiTIJc'l precis· on 
med sina stridsmedel s-om t ex en kryssare eller ett pansarskepp . 
För far tyg inom samma klass är det i första hand metacenlt'r 
höjden som är elt mått på fartygets stabilitetsegenskaper. llr 
artillerislisk synpunkt är elt fartyg med liten metacenterhöj d 
fördelaktig enär l~lng rullningsperiod erhålles. Stor metacenter
h öjd fordras däremot för alt fartyget i skadat skick skall bibe
hålla stabilitet. 
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stabilisering av fartyg. 

Kunde man full~Läncligt lösa problemet all stabilisera sj~ilva 
fart ygel, bleve stabiliserade lavel1agc och sikten, krängnings
korrektioner, avfyrningsgyron m m överflödiga. En dylik sta
bilisering är svår alt genomföra, men del g{tr aLL reducera fm
tyge ts rör·elser rält avsevärt genom lämplig utformning av far·
tyget och installation av stalJiliseringsanordningar, yarigenorn 
dc kvarst[Jende krängningsrörelserna lmnna bemöstr.as på elt 
betydligt enkbre sält. 

Stampningsr6rehcrna kunna förminskas genom alt fartygets 
~ tävar ges en lämplig utfornming, och rullningsrörelserna 
kunna molverkas av slingerkölar eller aktiva stahiliseringsin
staHationer. Slingerkölarna anv~1nclas allmänt, men deras ver
kan är obetydlig vici små och Hmgsamma rullningar, och dc 
öka dessutom motståndet viikeL medför fartrcduccring. Par
tygels rullningsperiod p~tverkm clessulom endast i ringa ut
sträckning. 

En Lelmiskt setl mycket cleg~nt lö-sning av problemet är 
installation av gyrostabilisatorer. Dessa gru11da sig pft preces
sionskra ften hos en eller flera slora gyrosnurror. Vid krängning 
igångsätter ett mindre hjälpgyro en maskin, som i sin Lur söker 
fö,ra axlarna p~t de slora snurrorna för- eller akteröver varvid 
snurr·orn~ mot-;ätt~ sig della genom att vrida sig i ett tvär
skcppsplan, varigenom krängningen motyerkas och nedbringas. 
Det finns elt flertal patent såsom Sperry's, Schlick's och Schnei
der-Ficux's på della område. 

Del mest kända exemplet på en gyroinstallation var det 
italienska passagerarefartyget Conii di Savoia (41,200 ton), som 
sänktes av en flygbomb uneler det andm världs~;xiget. Tre 
gyrosnurror med omkring fyra meters dinmeler och en sam
manlagd vikt av 344 ton reducerade rullningen med omkring 
50 Ofo. Vilzten av hela installationen utgjorde 1,7 °/o av deplace
mentet. 

SpelTY har byggt gyrostabilisatorer för italienska och 
japanska ö-rlogs.fartyg, n1en denna stabiliseringsmetod kan 
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knappast rekommenderas. Om .anordningarna sl.::adas Yi ct he_ 

sk j ulning sCt ;:l l t de s lo ra Lunga gyrosnurrorna komma i \an d

ring, kunna de verka som väLdiga proj ektiler, som l.:: anske Lil) 

och med kunna förorsaka farl rgets l.::mnlring. 

Bri Llisl\a fackl idskrifter förorda c ll annat sys lem, som p1 _ 

tenlerals del~ av en japan, doktor Nio tor a och dels av den 

hrillisl<a firman Denny och Brown. Slabiliseringsfenor, som 

p{nninna om ubMarnas höjdroder slicka ut genon1 skrovet under 

va llenlinj en på fartygels båda sidor. Fenorna manövreras ay 

roderslockar, vilka öro så fö-renade, al l två fenor på vardera 

sidan av far tyget vridas lika mycket men åt molsalla hall. 

RodcrsLocJ.::arna erhålla sin rörelse fr ån en motor, som påverkas 

av elt hjälpgyw. Vid rullning ger gyro t den fena, som si tler 

på den nedMgående sidan av fartygel en vridning så atl den 

förliga kanlf'n av fenan är vriden upp{ll och vice versa. Yicl 

farl föröver söker den ena fenan lyHa fm·tygel och den andra 

trycka ned det, och detta kraftpar motver1kar rullningen . 

Denny-Brown's slahiliser ingsfenor, som äro sft konstruera

dc, alt de kunna dragas .in då de ej användas, ha bl a ulnytt j.als 

på den hr i Ltiska kanal ångaren lsJ e ·Of Sark (L =90 m, B = 1;3 m, 

d = 4,2 m, D = 2211 lon, T = lO sek). Sta.bili'Seringsinrättningen 

vägde tolall 15 ton och fordrade 30 häslkraJter för driften. E n 

ligt uppgift reducerades 20" rullning till 2° på 45 sekunder, oeh 

farlförlu<;ten p å gr-und av fenorna var endast 0,21 knop. F ör 

ett annat fartyg var m edelrullningen ulan fenor under en tid 

av 100 sekunder 10°,5 och under 110 sekunder med feno rna i 

arbete endast 2°. 
Dessa s tabiliseringsfenor anses lämpliga f6r mindre örlogs

fartyg såsom jagare och minsvepare. Bri~liska amiralitetet h ar 

l:llil insta llera stabiliseringsfenor m ed i huvudsak gott r esultat 

på e lt par jagare och sloops, och an läggningarna ha vid flera 

tillfällen vari l igång kontinuerligt i flera dagar. För ett fartyg 

med 1,800 tons deplacement fordrar u tru stningen en vikt aY 

15-25 ton . 
Det är inle endast för att reducera rullningen på passa

gerarefartyg ur ren bekvämlighetssynpunkt, smn fenorna in-
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:stalleras ulan minst l ika mycket för alt minska påkänningarna 

på ,fartyg•et som erhållas vid häftiga krängningsrörelser. Ett 

:stabilis·erat fartyg har framför allt två fördelar. För de t första 

utsättes det för mindre töjningspåkänningar under vinkelacce

lerationen vid rullning, och för det andm erhåller fartyget vid 

Tullning mot sjön ej så häftiga slag av denna. 

DokLor Moloras fenor, s·om ej kunde dragas in i fa rtyget, 

vilket avseYärt minskar det erforderliga utrymmet, ha bl a in

stallerats p å en ja pansk minsvepare (L = 70 m, D= 1,700 ton). 

Med fyra feno-r på var sida reducerades 23° rullning till 8°. 

stabiliseringsfenorna ha bl a följande nackdelar: 

effektiviteten är beroende av fartygets f~:wt 

fenornas vridningsvinkel kan ej varieras med hänsyn till 

<det t:rforderliga vridmomentet 
vid fart akterö-ver skulle rullningen öka om fenorna ej hinna 

crlragas in 
fenorna kunna skadas av fly tande förem ål 

fenorna h äva ·öppningar i sJ;:r.ovel 
fenorna verka fartnedsällande s-ärskilt vid h öga farter. 

Ty.3karna ha anYänt ett annat slabiJi.seringssys tem , näm-

li gen slingertanl~ar. Dessa h es·lå i sill enklaste utförande av två 

borelvarts liggande lodräta behållare, som bilda cH slags konl
muni cerande kärl, vilka äro förenade genom två kanaler, e.n öwe 

fö-r luft och en undre för vatten. 

Vätskan, som kan v~ra saHv~ llen ell er ännu hellre färsk

"Vat·ten eller olja s:'t a lt tankarna få dubbel användning, utfyller 

hehålhrmt till ungefär haha h öjden. Genom fartygets ru1l

ningar utför v3lskaa pendelarlade svängningar, varvid ett vrid

moment på fartyget erh ålles, som m•otvcrkar rullningen. 

Tantkanta kräva ingen krafllillförscl utan arbeta au tomali.sM 

sedan en kran i luftkanalen inställts f6r lämplig strypning. 

b en erforderliga vätskemängden utgör f ö~· jagar-e och lätta 

kryssare med cirka en meters m etacenterhöjd 1- 2,5 °/o av far

tyg•e-ts vikl. T aakarna kräva troligen mindre utrymme än 

~Yr os la} lilisa Lo r er . 

'l'idskrift i Sjöt·äs r.ncle t. 34 
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Siemens-Halske har förhä llrat sLahiliserings tankarnas eL 
fektivitei genom att införa en gyrostyrd sug- och trycJdläh t. ~0111 
reglerar tankarnas fyllning och tömning, så att vattnet ellee 
oljan tryckes i viss fas med rullningsvinkeln. Dämpningen blir 
stö,rst när vätskepelarens egen svängningstid är lika med eller 
något mindre än fartygels egensvängningstid. 

Siemens-Halske's system, smn installerades på några tyska 
örlogsfartyg bl a pansarskeppet Admiral Scheer och artilleri
skolfartyget Bremse, kan i lugnt väder användas för att ge 
fartygen konstgjord rullning, vilket är av värde för artilleri_ 
skolorna. Enligt uppgift nedbringades å Bremse 28° rullning 
till 12° och 10° rullning till 3°. 

stabiliseringsproblemet kan trots de förut omtalade meto
derna knappast sägas vara löst. Även om sjöhävningens in
verkan kan elimineras så kvarslår dc knyckiga och oregel
bundna krängningsrörelser som erh~:llas vid gir och skjutning 
med huvudartilleriet 

Beräkning av krängningskorrektionerna. 

Redan i Premiär-Löjtnant J. F. Ehrenslams "Lärobok i det 
praktiska av Sjö-Artillerivetenskapen" av år 1839 finnes ett 
utförligt kapitel >>Om Kanonernas Rigtning med afseende på 
Fartygels Krängning och Ibr,elser», där många synpunkter 
gälla ,än i dag, men artillerimaterielens utveckling under de 
gångna hundra åren har medför,l ökade krav på pr ecision . Del 
r äcker icke med nutidens skottvidder att göra smn Ehrens t.am 
skriver: >>Att den person som riglar med sitt öga alltid i rät 
linie med visirpunkterna, ehuru på så långt afstånd från ka-
110nen, aU han är fri för dess rekyl, l:lter mansimpet fullkomna 
Lananens sido-rigtning, så all den är ackurat i samma ögonblicl< 
som elev.ationsrigtningcn, genom fa.rtygets rullning, blifver det; 
och att han då i och med detsamma afloss:ar skottet». 

Här skall lämnas en kortfattad redogörelse för de fel, sorn 
erhållas vid olika upphängningsformer av pjäser och sikten. 
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två-axelupphängt organ. 

För aH förenkla problemet anses krängningsvinkeln huvud
saldigen utgöras av rullning vilket är godtagbart då stamp
ning,en är avsevärt mindre. 

I fig l representerar AEB däcksplanet, DEC horisontal
planet och M pjäsens mynning. Sidvinkeln y r~~lmas positiv 
medsols. 

Enligt den sfäriska trigonometriens oolangenlleoerm erhål
les i triangeln ZZ,IVI (fig 2) . 

cot (90° + y1) • sin (90°-- y) + cos (90°--y) . cos Å= 

= sin Å cot (90°-!p) 

som kan förenklas till 

cos ip • sin y . eos 2 sin lP sm 2 
tgyl = ----~----~--------------~----~ 

cos ip . cos y 

där 2 betecknar krängningsvinkel och lP utgångsvinkeL 

Enligt cosinusteoremct är 

cos (9 0°-1]71) = cos (90°-rp) . cos 2 -j- sm (90°-ip) . 
sin }, . cos (90°-y) 

eller 

sin 1p1 sin lP . cos 2 + cos i' . sm y . sin 2 

(l) 

(2) 

Om man räknar med både rullnings- (.?er) och stamp
ningsvinkel CJ•s) f:h- ekvation (2) följande exakta form 

sin 1]71 = sin q; . cos },r . cos Ås + cos lP (sin y . sin .?er . 
. cos Ås + cos o sin .les) 

och ekvation (l) 

tg y= 
cos y 

sin y . cos q; . cos .?er sin lP sin .?er 
cos ip . cos År -- sin y . cos q; sin Ar . sin Ås 

- sin q; . cos År sin},; 

Ek\'alioncrna (l) och (2) gälla fö r omräkning av de rymd
fasta ko-ordinaterna på det skeppsfasta (krängda) systemet. 
Samma ekvationer crh~lllas genom användning av vektorer, men 
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z 

Fig. 1. 

z 

Fig. 2. 
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beräkningen bli r då mera oms tändlig, och den sfäriska trigono

metrien iir nalLwligare aU använda för fiollans artillerister. 

Om skjutplanet sammaniaUer med krängningsaxeln d v s 

6= O erhålla ekvationerna följande form 

tg.6 y = tg rp • sin }, (3) (se kurvblad l) 

sin cp1 = sin cp cos Å (4) (se kurvblad 2) 

där 6 y = -- ?'1 

Dessa formler gälla alllså endast för specialfallet »ren tapp

axellutning». 

Då skillnaden mellan utgångs- och sidvinklarna i det 

skeppsfasta och Tymdfasla systemet ulgör krängningskorrek

tionerna i höjd och sida (kks) ,erhålles 

y1 = y + kks 
cpl =cp + kkh 

Ur ekvation (l) kan rl,,ks lösas genom utveckling av tg 

(y + kks) varvid erhålles 

tg kks = _ tg cp. sin }, .. cos y~ (l - cos Å) sin y ~os y ( 5) 
l - tg cp. Slll Å. Sll1 )'-(l - COS Å). Sll1 2)' 

som approximativt kan skrivas 

t l l 
= t g cp . s i n Åt 

g '{S - . där Åt bcteknar lappvinkel 
l -- tg cp . S111 }, 1;: 

och Åk klippvinkel (se kurvblad 3, där streckad kurva approxi

mativ). 

Om ulgtmgsvinkeln cp (eller höjdvinkeln a) är noll, erford

ras en viss korrektion i sida som kallas kardankorrektion eller 

vridvinkel (vv). Dess storlek erhålles ur ekvation (5) om cp 

sättes lika med noll. 

tg (1 - cos Å) sin y. cos 6) 
vv == ~-~-~-~--~~ 

l - (l -- cos ),) sin 2y 
(6) (se kurvblad 4) 

då sidsältningen s an tagits vara noll. 

Kardankorrektionen vv är skillnaden mellan sidvinklarna i 
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Fig. 3. 
Sidsättning o 

cp utgångs vin kel }.J;: kip1winkel 
y sidvinkel V v vridvinkel 

tv il tappvinkelkorr. böjd 2 krängningsvi n ke l 
t vs tappvinkclkorr. sida l r r ull n in g s vi n kel 

v~tgräl t och krängt läge ooh framg{tr ,av fig. 3. Den Merslående 

delen av krängningskorrektionen i sida Lir Lappvinkelkonck
tionen (lvs). 

kks = vv + tvs. 

Dess värde erhålles ur ekva ti onen 

l g cp . si n 2 
tg . tvs = - . · . . . (7) 

cos y+ Lg?'. s1n y. cos :!;, - tgy .tgcp sin/, cos 2 

(se kurvbl ad 5) 

Del maximala värdet .av Lappvinkelkorrektionen i sida er

h ålles vid konslan t ],r-ångnings- och utgångsvinkel ur ekvationen 

2 sin y (cos 2 2 + sin 22 sin 2y) = tg cp . sin 2 }, 
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För exempehis }, = 15° och cp = 60° erhå lles m axirni

värdet för tappvinkelkorrektionen i sida vid y = 29°,5. 

Del är mycket SYårt att lösa ul krängningskorrekti onen 
1 

höjd (kkh) 'expli cit. För praktiskt ilruk fullt anv,ändbara lös

ningar kunna erhållas genom successiva approximation er \ ilka 

ge 

kkh = }, sin y - 1 / 2 (J, cos y)2 . tg rp 

där }, sin 1 = kippvinkeln 

och då 

kkh = l.;ippvinkel + l.appYinkelk orrektion i h6jd (lvh) bl ir 

(8) 

tvh = 1
/ 2 (}. cos y)2 . tg rp (9) (se kmvhla d U) 

Vad innehär vid lvå- axelupphi.mgda organ dessa 1-:onek

tioncr praktiskt? Se vi först på det enl-:lasle fallet då sidvinkel 

och sidsä ltning äro noll d v s vid >>ren lappaxcllutning >> hlir för 

rp = 60° och J. = l 0° korrek tionem a 

kl' s = l vs= 16°-l-±' 
l.;kh = lvh =l 0 28' 

Om sidriktaren först Yrider l..:.anonen 16 ~ -H' i siC:a J.;omm,·r 

kanonens m ynning all ligga över s i l t ursprung! i~a liige (se fi g :l). 

Tappvinkelkorrektionen i höjd sJ.;.all allls~t drag:-:s ifr tm ul

gångsvinb~l n för :att mynningen sklll uppn ;t sill r~tll.a liige. 

För del allmänna fallet blir förloppet följande: 

Vid lv-skjutning då siktlinjen ej går h orisontall, föres r ikl

kikaren vid krängning bort fr ån mCtlel. DCt kikaren m ed hj :ll p 

.av hö.id- och sidriktra llarna [tlcr föres p~t m ål, öndrar sig b irn

rörels riktning fr{m det kr~1ngda Higet, m en del å lerföres ej hell 

Lill del ursprungliga. Ett krängningsfel Merslår både i hiij d 

och sid:::t. I fig 4 betecknar H och S koordinaterna fö,r kärnrörels 

mynning i höjd och sida oeh h tooh s sidriktarens koordinater. 

Siffrorna l , 2 och 3 markera kärnrörels och siktkikarens liigc, 

innan och dtcr krängningen samt efter sikllinjens åberförandc 

Lill sitt ursprungliga läge. 
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Fig. 4. 

Långskeppsaxel 

Krängni ngsaxel 

För all v1sa felens sLorlohsordning skall här anges clt 
exempel: 

utgångsvinkel 
höjdvinkel 
sidvinkel 

rp =50° 
G =20° 

?' =30" 
kdngningsvinkel }, c= 15 J 

sidsättning s = 10" 

I H1gc 2 (Uirnrö,r och siktkikare krängda) bli felen 

i höjd = l0°,73 
i sida = l0°,50 

I li1gc 3 (siklkikarcn åter plt mål) 

i höjd=8°,62 
i sida = 3°,16 

Som synes ,är det kvarslående felet för kärnröret myc·ke t 
stort, trots alt exemplets vL1rden ej äro extrema vid luftviirJ' 
skju[ning. 

Fig. 5. 
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Långskeppsaxel 
K tiingningsaxel 

Tre•axelupphängt organ med sidriktaxeln fast i fartyget (stabiliserad 
tappaxel). 

Beräkningen av krängningskorrektionerna bli här enklare, 
då man lwn genomföra den för utg~mgsvinl"el eller höjdvinkel 
nolL Genom tappaxelns horisontalstabilisering elimineras näm
ligen de t eleualionsberoencle lappuinkelfelcl. 

I triangeln ABC i fig 5 erMlles direkt enligt Nepers regel 
cos }, = cot (90 - y1) • cot ~ 1 = tg y . cot y 1 

och d:l vridvinkeln (eller kardankorrcktionen) är skillnaden 
Inellan sidvinklarna i krängt och uppr~itt läge, gäUer 

y= )11 +VY. 

Genom utveckling av ekvationerna 

tg (1 - cos },) sin 1 . cos y 
vv = -'----;---'----:':-----c~ 

l - (1 - cos X) cos 2/ 

Krängningskorrek tinil!en i höjd är 
tg kkh = tg ), . sin y. 

erhålles 

(10) (se knrvblad 4) 

lika med kippvinkeln 

(11) 



Fig. ö. 

SIFFRORNA 1 - 4 AN GIVA 
S TABILISERI NGENS GÅNG 

Fig. 7. 

Fyr•axelupphängt organ med vertikalstabiliserad sidriktaxel (hel. 
stabilisering). 

Genom bäddplanets hor i sontalstabilisering elimineras h:\de 
l~rängningsfelet i höjd och tappvinl<elfclet i sida. Kardankor
rektionen (vridvinkcln) kvarstår dock och denna frmTJJgår av 
fig 6•och 7. I den sfäriska triangeln ABC erhålles enligt Nepers 
regel 

cos }, = cot y1 • cot (90 - y) 

l 
tg y1 = tg (y - vv) - ta y -

- o cos }, 

~om kan tranf,or:meras till 

(1 - cos X) . sin y . cos y 
tg vv = - (12) (se kurvblad 4) 

l - (1 - cos },) . cos 2y 

Observera att endast tecknet skiljer karda nkorrektionerna 
fö r J- och Ll -axelupphängt organ frän varandra. 

Fel i avfyringen på grund av krängning. 

Vid krängning får kanonens mynning en tangentia lhastighet 
och kärnröret en vridning under avfyrningsmomentet, som ge 
a nledning till vissa fel i höjd och sida (s'e fig 8). 
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(J 

(3 

u ____ __fl---

(q (1} 

Fig. 8. 

Vid passageskjutning bildar fartyget ooh kanonen en f.ast 
enhet sedan erforderlig elevation inställts. 

De sammanlagda felen vid passageskju~ning bli 
i höjd 

6 rp = w [ta. sin y + r ( cos o . cos rp + sin o . sin rp . sin y) + 

+s . sin r. ~J 
i sida 

( 
r stn o +s sin rp) 

6. = - w . cos r . ta . tg rp + - ----:oc:-----'----
Vo . cos rp 

där w = fartygets vinlZ!elhastighet 
ta = a. fyrningsnlOmcntet 

(13) 

(14) 

r = avståndet m ellan tappaxel och krängningsaxel 
o = vinkeln mellan linjen r och horisontalplanet 
s = .avståndet mellan kanonens tappaxel ooh mynning 

V
0 

~~ utgångshaslighcten. 
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Vid f öljonde ril: fJ l'ing bär s iktlinj en ständig t på m ålet. 
Felen bli 
i höjd 

w 
v qJ =- . r (cos b . cos qJ + sin å. s in qJ . s in y) 

Vo 
i sida 

(15) 

6 
r . w sin b . cos ~ 

r = - -v;- cos fJJ (1 6) 

Dessa fyra ekvation er visa vilket infly tande u Lgångsvinkcl 

utg[mgshasti ghe l och p j äsens upps tällnin gspla ts h ar för felen i 
h öjd och sida. F elet i h öjd bli r s törst då k ärnröre ls bak[l[ för

lä ngda axel skär r ullningsaxeln, samt d :'t sidrik l vinkeln är 90'-' 

Felet i sida våxer med T och kan vid s törre värden på 
denna bli gansk a betydande. Som exernpel på felens sLorleks

ordning ges följande värden : 

r 10 m V0 800 mfsek qJ = 30° 
s = 3 m å= 70° ta = 0,08 sek 

Fartyget antages göra 6 duhbelsvängningar per minu t och 
s lör~ La krängnin gsvinkeln = 10°. 

Sk jutn ing långskepps. 

P assageskjutning 

o 4° 
6 qJ = {(j 
Följ ande r iktning 

6 - 0,40 
rp- 15 

Skjutn ing två'rs. 

Passageskjutning 

go 
6(jJ=-

16 
Följ ande r ik tning 

l o 
6 rp =-

16 

6 J' 

o 

6 r- o 
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}'el vid vinkelhastighetsmätning. 

Vid horisontalsLabilisering av pjäser ·kommer normalen till 

.det stabiliserade planet att h::t en viss vinkelhastighet relali v t 

yertikallinjon. Detta IIJJedför en begränsning i användningen 

,av luftYärnscelllralinstrument grundade på vinkelhastighets

mä lning. 
För exempelvis cH stabiliserat 40 mm_ lavellage utgö·r felet 

i sidvinkelhastighet 0,3 streckjsck vid 75° elevation och ett 

tillå tet sidvinkelfel av l s lreckfsek. 

Indirekt och direkt stabilisering. 

Man skiljer mellan två s,lag av stabilisering beroende på 

.sättet för eliminering av tappaxellutningens inflytande nämli

gen indirekt och direkt stabilisering. Den förstnämnda v·erk

ställes genom en ~tndring av inriktningen av exempelvis en ka

JJoon i höjd och sida efter verkställd omräkning, den sistnämnda 

.genom att siclrikLaxeln alltid hålles eller inställes lodrät. 

Den direkta stabiliseringen är den naturligaste och bästa 

formen särskilt vid stora höjd- ooh elevationsvinklar. Då ele

vation en niirmar sig 90° m :'ts le sidriktaren vid indirekt sLabili

·sering vid minsta rullning, säg en tiondels grad, först svänga 

lavettaget 90° åt sidan för alt höjdriktaren därefter skall bli i 

·stån d :att införa erforderlig korrektion av pjäsens inriktning. 

Vid fram- och återg:'1ende rullningsrörelser måste lavettaget 

"SVän gas fr(m tvärsläge ~t ena sidan till tvärsläge å den andra 

•och så tillbaka igen summa 360° på en tidrymd lika med rull-

11ingsperiodcn (3-15 sel;} Det anförda exemplet är visserligen 

"0lt yllerlighc!sbll men visar nackdelen med indirekt stabilise

.r ing vid stora elevationer. 
Vid luitYärnsskjulning är det oberoende av skjutmetod nöd

Viincligt aU eldgivning kan försiggå under fartygets hela rull-

11 i ng sperio d. 
För att undersö-ka hur sidriktningen behö-ver ändras under 

~n hel rullningsperiod anl~ges aU ett flygplan anfaller rätt 
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akter- eller förifrån och med samma eller 1nots.att ku rs s
0111 

fartyget. Krängningskorrektionen i sida är för sidvinkel lSo~ 
(0°) något mindre än det maximala felet i sida ('iom Cih;\lles 
för olika sidvinklar beroende på höj d-, sid- och kr än 2:11 i iY'" 

u b·)-

vinkelns storlek) m en för denna undersökning är skillna de:
1 

helydclselös. 

För >>ren tappaxellutning» gäller enligt (3) 

tg 6y = tg a . sin År 

om utgångsvinkeln rp ersättes med höjdvinkeln a ocl1 Xl' be
teclmar rullningsvinkdn. 

Denna ekvation är utlagd grafiskt i kurvblad l. Som s.mes 
stiga felen mycket hastigt d:l höjdvinkeln överstiger 70°. 

Dc s lörsta r ikthasligheler, som erfordras i olika krängnings
fall, kunna erhc"tllas på följande sät l. 

Den maximala krängningshastigheten i grader per lickund 
kan utLryckas med ekvationen 

- 7[ 'J C'0 o 10- , w 0 -
30 

. n . A0 _ , å . n . Ao (17 ) 

där n anger antalet dubbelsvängningar som fartygel utfö r yarjc 
minut och ..1,0 är m ax i mala krängningsvin kel n. 

Med kännedom om maximala krängningshastighe ten er
hålles ur kurva l motsvarande sidvinkcHindringshasligh 'l i 
grader per sekund, om man går in med krängningshas i i gl~c'lcn 

som krängningsvinkel ( =tappaxcllutning). 
Av ekvation (17) erhålles följande krängningshaslighcicr i 

grader per sekund: 

--
;.l' 

50 10° l J 50 ---4 sek 9,8 15,8 l 24.0 
Rullnings-

l period 8 )) 4,0 6,3 11,S 

12 )) 2,6 5,3 l 7,9 

Dessa värden ge vid ing~mg i kurva 1 de i kurvblad 7 gra
fiskt utlagda rikthastigheterna i sida.. KoordinaLaxeln för h öj el
vinklarna ,är oförändrad. 

5i33 
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A v k unorna framgår allt riktningen ungefärlig l behiirsl· 
till höjdvinklar enligt nedanslående tabell: 'n.s 

ICrängni11gsvinkel 0 

Rullnings- 4 
period i s 

l Praktisk rikthastighet i graderjs~ 
,- 30 20 lO Q 

-
1 5 110 1 J 51 5 110 1151 5 110 1 J 5J 5fl0fi5 

OJ20J :

1 

1750 65° 55° 65°1 55° 40J 45° 35J 20° 3 

gjo so o 70° 80° 75° s-o Q 70° 60° 45° 5 -
l 

oo Joo 30·' 
l l~ 85"lsoohsols5o 7ii0 17oo 75ol(j5o 50' ~(i5° 45° 35o 

Felen i höjd äro betydligt mindre än felen i sida och d~t 
riklanordningarna i höjd -och sida vanligen konstrueras för 
ungefär samma rikthastighel ingås ej närmare på rikthastig
heterna i hö j d. 

Ä ven -om pjäsernas rikthastigheter medge följning av flyg 
plan i stora höjdvinklar är det ing,alunda säkert altt rik tarna 
med handkraft kunna fö,lja målen med erforderlig precision. 
Enligt beräkningar, som ulförts av marindirektör Grey (Tid
skritt i Sjöväsendet 1933 sid 359) kan följande riktning med 
handkraft icke utföras med 7'5 mm lvk j'vlj28 i dubbellaw ttage 
vid större rullningsvinklar än 5° samtidigt som höjdvinkeln ej 
får ÖYerstiga 60°. Ett såd::mt inskränkande av luftvärnsskjut
ning kan icke godtagas. För alt möjliggöra följande rik tning 
oberoende av fartygels rördser kräYes slora rikthastighe ter samt 
mekanisk riktning helst i samhand med fjirriklning. 

Krängnings~ och tappvinkelkorrektörer. 

För beräkning av pjiisemas inriktning med hiinsvn t ill 
krängningen fordras kriingningskorrektioner, Yilkas utförande 
blir heroende på tillgängli ga resurser och önskad nog. ;raunhet 
samt av sil~tets och pjäsens upphiingningss~i.lt. 

I Hollans beskriYningar ha heniimningarna kriingningskor
rektör och koordinatonlYandlare mwiinls omväxlande för samn1::1 
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Fig. 8. 

sak. De inslrmncnl som finnas ~t y[Jra farlyg ~i.ro niirmast koor
dinatonwandlare d[t de avbilda verkligheten med ett skeppsfast 
och et t rymdfast syslem och sedan direkt ge skillnaden mellan 
dem som krängningskorreklioner. 

Tappvinkclkorreklören är en förenklad krängning<;korrektör, 
som ger en approximativ korrektion för Lappvinkelfelet i sida. 
Ett tappvinkelgyro vrides efler centralsiktels sidvinkel och i 
korrektören heriiL:nas tappvinkelfelet i sida med ledning av 
uppsållningsvinkeln som erhålles ur centralinstrumentet 

Ekvationen (jfr ckyation 3) 

tg lvs == sin i.t . tg u 

förenklas ofta till 

tvs = /,tsikto . lg u (18) (se fig. 9) 
vilket är godtagbart då lvs och /,tsikte äro små vinklar. 

På grund av alt gyrot nieles efter centralsiktet och ej efter 
Pjäserna ges anledning till ''issa andra fel. 
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TappYinkclfelet i höjd är oflasl a y försumbar slork·l,~o rcl_ 
ning. Vid l ex 15° rulLning, 30° ulgångsyinkel och sich inkel Qo 

eller 180° uppgCn· dock felet till l 0 7'. 

Avfyrningsgyro. 

För all projektilen vid kröngning skall lämna klilonens 
mynning med den rulg:\ngsYinkcl som sva rar mot skolLYiddcn 
erfordras all kanonen ayfyras en viss Lid i föt väg s·om .approxi
mativt är lika med det mrlz.anis.ka avfyrningsmomentet (la) eller 
vid en viss >>förvögwinkel» {J, som är lika med den b~1ge pjiiscns 
mynning hinner lillryggaHigga under denna tid vid radande 
rnllningshaslighet. fJ är variabel med rullningshaslighelen. 
Avf:yrningsmomenlet lz.an däremot anses vara konslant för sam
ma laddningsslag. 

Om man icke endast vill skjuta i övre och nedre viiud 
punkterna så ml1ste man införa aulamaliska avfymingsanord
ningar, avfyrnings.gyron. Mekaniskt löses problem·el genom a ll 
f.orm~ en excenterskiva efter hyperbeln 

1 
~ = B . ta . t (Hl) 

där l3 betecknar en viss förlidsberedskap (l-2°) som valls med 
ledning av avfyrningsmomentet och slörsta vinkelhaslighclen. 

Vid skjutning med flackbanepjäser med stabi lisering i höj d 
.användes med fördel guroaufuming i sida. Della innebiir 
automatisk avfyrning n1edelsl elt i vertikalplanet ro lerande gyro. 
En dylik ins tallation är s~"irskilt värdefull vid eld- och skjul
girar. Samtidig <anYändning av gyroavfyrning i höjd och sida 
är icke möjlig. 

stabilisering av pjäser, sikten och avståndsmätare. 

Vid flackhaneskjutning där höjchinkeln ~~r noll iir ett tya· 
axelupph~ingl sikte fullt tillräckligt, men vid lufLYärnsskjutnin~ 
hör siktet hclsl vara fyr-axelupph~ingl sll alt alla fel u lnlll 
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I<nrdanJ.;orrektionen elimineras. Om axlarna Lill del fyr-axel
upphängda luftvärnssikte t upphängas som vanligen är faHel i 
lång- och tvärskeppsled så blir tardankorrektionen av försmu
bar storleksordning (se ekvation 12). 

Kardansk upphängning av pjäser blir alltför tung ooh 
skrymmande och ur pra1ktisk synpunkt är tre-axelupphängda 
lavettage :all f6redraga. Krängningens inverkan reduceras ge
nom eleverande systemets vridning luing den tredje axeln. 
St<'lbiliseringen kan ulföras för hand med en sär~kild tvärriktare 
mot horisont eller följvisare eller ,också genom fj.ärr- eller gyro
styrda motorer. Vid lätta pjäser med endast en mans hetjåning 
kan denne såsom vid 20 mm akan M/41 själv utföra stabilise
ringen. Härvid är riktaren sjiHv en pendel där hans indivi
duella ballinssinne fäller utslaget. 

Även på land användes stabilisering <av artilleriet. Aineri
kanska stridsvagnar hade i andra världskriget gyrostabiliserade 
kanoner, som i ojämn terräng uppnådde mycket hög träff
-säkerhet. 

Fartygets rördser i sjö försvåra i hög grad den opliska 
.a.vståndsmätningen. Det är ej så mycket själva krängningen 
utan fastmer den hfuoav f6ljande slängningen i sida som för
orsakar störningen. stereoinstrument äro mindre känsliga för 
krängning än koincidensinstrument då en stereomätare icke 
nödvändigtvis fordrar att mätmärl"e och m ål under längre tid 
ligga intill varandra. Avståndsmä lare stabiliseras enligt samma 
principer som kanoner. I allmänhet är mälaren endast kipp
vin.kelsl(tbiliserad och sammanbygges med centralsildet Ett 
gyro h uller, över ett ]{raftaggrega t, oavbrutet mätarens vagga i 
horisontalplanet oberoende :av fartygets rörelser. Finriktning 
och kontroll av gyrosl<abiliseringen utföres av observatören ellf'r 
höjdriklar.cn. 

Ekoradioantennerna fordra även i vissa fall stabilisering. 
För avståndsmätning mot flackhan emål konstrueras antennerna 
Jned lober med en breeld i höjd av 10° cch i sida 3° medan 
luftvärnsekoradioloberna endast ha en höjd av c:a 4°. 
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Generellt kan sägas att stabilisningen slmll ske efter san1111a 
principer som för strållmslare J~t lobe.n km liknas vid en str[1L 
kastarkon och den har ungefär samma dimensioner i höj d och 
sida som en dylik 

Scdan spaningsekoradion uppläckt ell mål faltar arli llcri 
ekoradion målet och h åller det via ett gyro som slabili~crar i 
häringslcd. 

Luftvärnsantenner som avses för fullsl~indig blindskj utning 
höra vara helstabiliserade ~~l alt stora krängningsrörelser icke 
försv{tra målföljningen. 

Sjögång medför iävcn att molLagningen slöres på grund av 
reflexer från vågorna. 

Sammanfattning. 

Slabilisering är framför allt en vikt-utrymmes- och kDs l
nadsfråga. Beroende på farly,gels storleksordning och bestyck
ning hör en viss andel anslås till stabilisering. Idealet ät al t 
grovsl:ahiliseringen utföres med själva fartyget med hj älp av 
Siemens-Halskc's system för större fartyg och Dcnny-Bro\vn·s 
stabiliseringsfenor för smärre samt finstabiliseringen av pjiiscr 
samt rikt- och siktinstrument. stabiliseringsanordningarna Et 
icl\!e ,bli alltför invecklade och svårskötta. 

I svenska flottan har krängningsproblemet i stort sett lösts 
på elt ändamålsenligt sält. Fram till andra världskriget var det 
troligen endast tys,J<arna som använde stabilisering i större ut
sträckning. 

Det finns en viss tendens hos artilleripersonalen alt icke 
använda de stabiliserings- och avfyrningsgyron som finnas på 
dc större fartygen. Detta beror i så fall på okunnighet och hör 
övervinnas genom upplysning. 

Den teoretiska utredningen visar aU krängningsfelen ];:unna 
uppgå till avsev,ärda belopp och detta kräver automatiska 
korrektioner. 

De försök som ulförts å jagare i samhand med ASEA :s 
leveranser ha givit som resullat att en myclzet stor noggrannhel 
kan erhållas med modern instrumentering. 
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Underrättelser från främmande mariner. 

Danmark. 
Fregatten Xicls Ebbesen har uneler .slutet av juli och au~·u.sti besökt 

en rad utlän cl.<:ka hamnar. Den 1.3 juli lämnalle fregatten Rgnclens ~ch 
styrde färd en England, Azoren::.a, :Jlacleira och Alger. Hemresan giCk 
bl a via Amsterdam. 

Niels Ebbe.~en är byggd i Abcrdeen och tillhönlo brittiska flottan 
intill juni 1945, då fregatten inköptes av danska staton för 5 miljoner 
kr. Fregatten är 92 m lång och gör en fart av 20 knop. Huvudbe
styckningen består av två 10,2 cm kanoner .samt starkt luftvärnsar
tilleri. Besättningen uppgår till 141 man. 

(Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning, 12 juli 1946.) 

Sedan befrielsen har den danska flottan av större krigsfartyg fått 
två fregatter men inom sjöofficerskåren förefaller man vara in.stiilld på 
att det anskaEias några .större enheter mot.svarando artillori[artygen 
Niels Juel och Peder Skram. Man har tidigare haft starkt delade me
ningar om artillerifartygs användbarhet i danskt sjöförsvar och enligt 
vad .som nu meddelas lär sjöofficerarna vara ensamma om kravet på 
upprätthållandet av vissa relativt stora enheter. Frågan ska 11 dryftas i 
den stora försvarskommi..::sionen men för.svarsministern, Harald Peter
sen, har redan klart tagit ståndpunkt i frågan. I ott uttalande till 
Berlingske Tidene förklarar han: ,,A_rtillerifartygen tillhör det för
flutna i vårt sjöförsvar''· 

(Göteborgs Handels- och Sjöfartsticlning, 3 aug. l9t46.) 

Franln-ike. 

Det brittiska lätta hangarfartyget Colo.::<.'ns har överlämnat<> till 
franska myndigheter i Portsmouth såsom lån under fem år. Brittiske 
premiärminis tern At les, förste .s jö lorden, amiral Ommingham, och 
franske flygministern Michelet voro närvarr.nde vid överlämnandet. 

Den Jranska besättningen, 730 man, hade förts till Portsmouth 
med slag<3keppet 11ichelieu. Den förste fraiLske fartygcochefen på 
Colossus blir kommendör Y. G. M. Oaron. 

I sitt anför:>.ncle i .samband med mottagandet ,,ade l\'I. l\'Iichelet bl a 
att Oolo.ssu.s kommer att bli av största värde för Frankrike, som ännu 
irke har möjligheter att bygga ott .sådant :fartyg på grund av den 
förödeke som övergått ott stort Qntal fran:Jka iEclnstrier. 
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Det är troligt att fransmännen kommer att behålla namnet Co_ 

lossus på hangarfartyget, som v~intas avgå till Tonlon i mitten a\- auo-
(Lloyd's List, 7 P..ug. 19J6.) ,. 

Förenta staterna. 

?et amerikanska hangarfartyget Franklin D. Roosevelt komn1e:· 

att t1ll.sammans med andra flottenheter avlägga ett be~ök i Li.s,,abou 

den 16-21 oktober. Hangarfartyget skall därefter göra en treved;:ur.,_ 

tur i jfcclelhavet med besök i T-a Valetta, Neapel och Gibraltar. 

{Expre.s.sen, 3 aug. 19JG.) 

Italien. 

St.orbritannien, Förenta Stater:aa och Sovjet kommer att dra lott 

om de fartyg ur elen italienska flottan som återstår sedan de öHi!!:a 
länder som var i krig med Italien fått sitt. 

Den kommitte av flotttexperter ur utrikesministerrådet .som •';1n . 

manträder på torselagen har reclan tr,iffat avtal om vilka fart;~-g ."O n 

skQll tilldelas Grekland, Albanien och l<'rankrike. 

Tv ft italienska slagskepp skall bl a delas upp mellan de tro sior 
maktr.:·n ::t . (Afto ntidningen, 1 aug. 1.9J•G.) 

Kina. , 

Om 10 år beräknas Kina ha on flotta på 300·00() ton med en pC'r

.sonal.st:yrka på 30000 man. stommen i denna flotta kommer att utgör~.s 

av ta,·tyg .som Storbritam;ien och USA överlåtit .samt ett ringa :c\l ti~l 

som erövrat,s från japanerna. Storbritannien .skall lämna 13 far tP' 
(cläriblad lätta kr Aurora på 527() ton) och USA 9. (TT). . " 

USA har som gåva överlämnat 8 örlogsfartyg, vilka nu anlänt iill 
.\Tanking. Det är :?. jagare, 4 minsvepare och 2 ubåtar (TT 22./7). 

Att a krig.;Jartyg som amerikanska regeringen skänkt Kin a ha r 

anlänt till Nanking. Det är fråga om två jagare, fyra min.svepare ol'h 
två ub:'it ar. 

(Göteborgs Hand els- och Sjöfart.stidning, 23 juli 19JG.) 

:1\Iexiko. 

}'l:'ltl patrullbåtar, OS H, 12 och 13 samt OS 1 och 2 ha erhli llit~ 

från :Förenta Statorna. CS H, 12 och 13- äro de amerikanska ub;li.~

jagarnrl U65, 1-169 och 1J71. OS 1 och 2 äro av mindre t.vp och t orLle 
l1a tillhöet elen amorikan.ska Const Guard. 

(The Navy, juli 1946.) 
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~orge. 

Bör Norge ha hangarfartyg? 
Av örlogskapi·en Johan Brinch. 

1. Stridstjänst. 

Kan landbaserat flyg erså'fta hangarfartygens flyg? 

1. Den för~b fråga m:m helt naturligt gör .sig när man skall värdera 

rlet änclam!il.scnliga i eller nödvändigheten av att anskaffa hangar

fartyg för Korge är om icke detta Hyg.s åligganden kan utföras av 

landbaserat flyg. Om det lanclba;seracle flyget3 aktionsrad ie är stor 

nog och det finns tillräckligt med flygplatser i landet kommer 

detta flyg att göra hangarfartyg överflödiga. 

" Men clti.'-' finns fdn ,ojöcStyrkebofä1havarens synpunkt en clel vä~ent

liga invändningar att göra mot att helt behöva lita till landbaserat 

flyg. Föt· det första: Kan han vara säker på att flyget verkligen 

kommer niir han behöver det'? l~ör att vara säker härpå måste han 

bakom .~ig ha en organisation som ger honom förlnnr1.srätt till 

flygstöd !Samt flygplansbe.oättningar som kunna sjötaktik och EOJn 

kunna navigera tilll'reclsställande, och flyget måste finnas på en 

sådan plats att vägen till målet är kort. 

För det andra: Aven om vi förul:.slitta att sjö-sty rkebefälhava

ren har ett landbaserat flyg (jaktflyg, annat Jb·g för anfall på 

fientliga fartyg och spanings flyg) till förfogande. konJmer han 

icke att kunna utkalla det. I regel kommer han nämligen att få 

rapport om fienden f rån spaningsflyg med radio eller lj u~.signalc 

ring. Själv kan han inte använda sin radio utan att röja sitt läge 

och kan allt.så icke ge order till sitt landba,oerado fl.\·g om när och 

var han önskar ett anfall och icke hur många flygplan han vill 

ha med i anfallet. På samma sätt kan jaktskycklet komma för

Rent vid ett fientligt anfall på elen egna st;~·rkan . Fientligt kän

ningshållande flrg kan också fortsätta sin rapportering oantastat 

uneler längre tid. 

:Man kan inte holler bortse från den mö.i lighoten att el et lanel

baserade flyget blir förhindrat att starta på grund av väderleks

förhållanden eller .snö på flygplatsen i det avgörande ögonblicket. 

Till sjö,ss är det oftast lätt att finna bättre vädpr och ett iStartcläck 

h ålles fritt från snö genom ångrör. 

3. Har bofälhHvaren hang a dartyg i sin .st_vl·ka vet han för det första 

att ingen kan taga ifrån hon-om flyget (endast fic>nclen) och för det 

anclra att flygplanbesättningarna lever mecl på sjön, är holt inne i 
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elen taktiska situationen för ögoublickot och att risken för att Ue 

skola angripa fel mål eller icke finna målet iir minimal. 

Krav som kan ställas på hangarfartyg. 

-t a) Ha:1garfarrygen måste vara tillräckligt .stora för att högY~ir

digt flyg skall kunna starta och landa utan alltför stor risk. 

b) Do mt\stc kunna medföra ett aThsonligt antal flygplan, t ex 
30 jaktplan eller 12 bomplan och 10 jaktplan. 

c) Dc mi't.ste kunna följa med flottan, d v .s dc böra ha 25 it 30 
knop:; fart. 

d) De m:'\.slc ha stark luftviirnsbestyckning. 
o) Do måsle ha liten sväuguing.sradie för att snabbt kunn a ,styra 

upp i vind och gira unelan för torped er och bom ber. 
f) De böra vara pansar.skydclaclo. 

Kunna vi skaffa hangarfartyg som uppfylla dessa krav? 

5. Alla nu existerande hangarfartyg större än escort- carrier.~ iiro för 

dyrbara för o.ss. Me,l bortseende från fart och .skydd h ar man 

emellertid i escort- carriors ett hangarfartyg .som uppfyller alla de 

andra kraven. 
:.\iatmligtvis kommer det att hindra ,ojöotyrkan en del i dess 

nörel8efrihot men å andra siclan ger det flottan en kraftigt ökad 

slagkraft. 

Fördelen med att ha hangarfartyg. 

6. Som uneler pkt Z och 3 redogjorts för har .sjö,styrkebciälhav3ren 

följande föruelar av att ha flygp]anen med sig : 

a) Flyget bir till h3nds vid sjtisl~· rkan. Det behöver icke uti\allas 

med radio . 
b) :Flygarna äro i detalj orienterade om det taktiska läget. 

c) Sjö.styrkebeEälhavaren riskerar icke att den f iyghjälp han hade 

räknat på i det kritioJ;:a ögonblicket siindo.s bort på unnat 
uppdrag. 

d) Hangarfartyget kan .ständigt ändra läge och företaga JllOt

m:mövrar uneler ett :mhll. Det är sålunda .svårare både att 

finn2. och träffa än c:1 L:tndflygplats_ 

Nackdelar med eskortha ngarfar tygen. 

7. Oaktat don avgjort stora t::J-;:tiska fördel en norsk sj6styrkebcfiil

havare fttr genom att clisrponora hangudartyg finn03 dock en clel 
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.stora nackdelar av taktiskt och ckonomisi:t .olag .som m:1.n icke kan 

bnrtse ifrån : 

a) Fgrton :ir för låg. 

b) De jr o n~ir do trä f fas mycke t E~t rba ra. 

c) Det är ,svårt alt skicka upp fJyp:plrmen i ,skii rg[ll'lkn annat än 

i motvind. 

d) Sjögång kan stolJ P:.t flygningen. 

e) Det är on allmlin regol att lion-tleus !Jangadar!yg först för 

slörC'.s. ::\Ian kan rlärflir Ylinla alt Plt fientligt fl~-gan[all mot 

vår f:otta först riktas mot våra ev. haC~gar fartyg. 

f) Aven om utvet:klingcn gi'te i elen riktningen nit hangarfaetygs 

ba:Se rat flyg får lika gaLla egen.sl,aper .som land/)asorat, krävs 

el ock specialkonstruerade j'Jygpl an med förstärkt underrede, 

föt".3tli rkt sljäri.otycke morl bromskrok och hopfällbara vingar 

(för att få plat,_, mecl .:oå många :Som m öjligt ombord) . 

g) Förutom att fartygen i sig· ~:jä[va äro dyrbara är utbildningen 

mycket dyrbar, ic];_e minst är det antal jaktfh·gplan som ha

vererar uneler övningar i däckslandning mycket l'tort. En 

flygare som är utbildad på en vanlig Jandf!.vgplat,s kan icke, 

utom kan:sko i fall av nöd, utan vitlare landa på ett hangar

fartyg clär landningssättet iir ett helt aTJ.nat. Ett hangarfartyg 

krävor all.::å egna flygplanstyper och egna f!yg[örarc. I sam 

band med flygförarna måste också nämna-:• ai.t .sHindiga land 

ning.sövnir.gar iiro ahsolut n8clviindign. Det iir sj>ihklart att 

ocks<"t cletta kost:::.r pe'lgar. 

h) Eskort-hang<edartygen kräver C!l cftei· våra förhi'tllanclon stor 

boslittning, c:a 500 man förutom fl.\·gpcrsonalen. 

S/utsats. 

8. Det råder il'get tvivol om att vårt ,o:jöförsvar kanuner att e rhålla 

större .styrka och on sjöstyrkcbdilhavarc en stor taktisk fördel 

genom att disponoea hangr.ri::trtyg r.v eskort - typ. 
Dcra,s fart kunde G>ikort öka3 och de nk~il som tala mot dem 

äro huvuc1.sakl io:en av ckonol!li,sk art. Men de.'Osa skäl viiga .så 

tungt att man icke kan bo!·tse från dem. 

Föreslagen utvecklingslinje. 

9. Så liingo il~'gteknikon befinner sig på .sitt nuvarande stadium och 

hangarfartygen äro som i clag bör man icke skaffa sig något .så

dant mon låta frågan vara öppo~1. 
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W. Det f lygvupen som skall sr.marbeta meLl fa r tygen baseras i Inne] 
men orga n iseras sä att det på effcktiva.ste sätt kan ersätta tlet fly~ 
som borde följa med sjös tyrkorna. " 

11. Härför kr~ivc.o, huvucLsakligen: 
a) Rätt ll.vgplan:styp m ed riiH vapen . 
h) Rätt pe rsonal och rö.tt utbildning. 
c) Befälsriitt (prioritet) över fl;-·g.stridskraHerna. 

Det Ll r ic:kc riskera.s att de utebli i det för .s jöstyrkehrfill 
luwaren avgörande ögonb licket beroende pä att nägon annan 
mynclighct har lagt beslag på Llem. 

el) Flygfält med jämna mellanrum Hings ku sten eller inne i lan 
det (beroende på flyg teknikens utveckl ing) _ 

e) SamBliimmighet beträffande uppträdande och operationsrmn. 
12. Kunna icke cle.s.sa sex huvudpunkter uppfyllas vid ett intimt ~<llll

arbetfl n:;c:llrm flottan och flygvapnet måste flottan ha 13itt Pget 
flygvapen i likhet med vad falle t är i Storbritannien, FörPnta sta 
terna, Sov jetunionen och andra Lin el er. 

II. Konvojtjänst. 

Flygvapnets uppgifter. 

13. Fl~·gvapnei.s uppgifter undf'l' konvojtjäJL~t är lmvmV:akligcn .-na 
r:.ing. anfall ptt ubåtar och skydel mot flyganfall. Spaning u•,d••r 
ubätsbevakning och anfallpil ubåtar uiförc.s i dag oftast av ,,am111a 
flygpl :mi~'ll, l:''tngllistsnsflcrmotorig r, .sjö- e1lor landf lygplan, :'kY<l:l 
mot fl,\·ganl'all av jaktr:lyg_ 

1--L .\.v ,oa!J•ma .<Lt1 som tidigare angivits ~ir tlet trots allt en fön1cl ult 
ha fl~·get m et l i konvojen, jaktfl~·g· mot överra.~kanclc flyga•! 1'<1 •;, 

anti-ubii!:,fl yget för att .säl1a.s in i snabba och koncC'ntrrra dc ,_ 
grepp på ubu ~ur. 

Vilka hangarfartygstyper kunna anvå'ndas vid konvojering. 

1.5. O!n vi bc"L<c från hangadartYg 13töne iin e.scort-carricrs kolll' 1:1 

vi till Jöljantle typer : 
a) Esco rt-carrier.s. 
b) ~1.\.C-ship (hamlel,fartyg med flygLläck) . 
c) C ~\ .M--'0 h i p (h:mde ls farlyg n1 ed k a i ap u lt) . 

16. EscDrt- crrrrier.o. De äro cle enda som kunna medföra både jakti' ;-·;; 
och ::. ntiub:Hs l!~-g. 

17. .HAU- <hip. De handel.sfartyg med flygdäck som komma till an
väntlnillg· under andra världskriget voro an t ingen tank- eller n!lc
fartyg, omändrade eller nybyggda. 
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De medförde fyra antiubåtsflygplan av elen gamla SwonHish
typ en och framko mma som en nödfallsåtgärd under slaget om 
Atlanten. 

Trotl3 att man utfört lycb:de prov med den nyare Barraenda
typen synes mo c1erna flygplan icke kunna användas på dessa fartyg 

Nackdelar med MAC.ship. 

1.8. a) De kunna medföra endas t få och därtill omoderna flygplo.n. 
b) Det är mycket .sviJ.rt att landa p ii dem . 
c) Sjögången kan hindra start och landning. 
d) De kräva en ~Speciell flygplanciyp. 
e) De kräv>t specialutbildad por~onal. 
f ) Vi måste räkna med ma;lga fly ghaverier lUlLler övning och 

0]1erationcr. 
g) Det erfcrdra.s dyrbara bromsanordningar ombol'll. 
h) Den vattcntäia indelningen är kanske bättre än nnliga 

i) 
j) 

fartyg, 
Fartyget är t ro ts detta m~·ckct så rbart. 
Fariyget.s ]a,stfönnåga miaskas metl en tredjedel. 

k) Jlartyget.s fart är låg. 
l) Eit avtal metl vete- o·~h t ank-rederierna ait frfm början hygga 

fartygen så att de under krig kunna för.ses med flygdäck anses 
mindre välbetiinkt a\' följande skiil : 

De utgifter detta kolllmer att metlföra för försvaret ära 
rn~'cket stora och även om •lrn ungefärliga summan icke k~n 
upp.sk::cita2. kan med bcsb•ndhct sägas aH utgifterna icke .si å 
i proportion till de ·furdelar som stå ntt vmnn. Dc anförda 
Jucktlelarna med MAC-.sh ips Yi.sar detta. 

CA M=ships. 

19. CA:M-,ships voro hanclel.sf:Htyg med en kalnpu.lt pEt backt'IL Du 
med l'tirrle e ii jaktfl.v~·plan me1l resc~·vtlelar och t,Ypcn framkom för 
att sk,\"_hla konvojcrnrr mot ty.:'kt lång<hstansfl)·g. 

Det finns oemotsägligt tillftillcn då ct~da.st ett jaktfl.\·gpl :m 
kan uträtta något, men dt gå tlärl18n att man förelärvar backen 
på C'tt eller flGra hanclclsfart,vg i ill relativt stora ko3tna1lcr och 
meLl .3tom utgi[tcr för fö~\snrot an.-c.s för til!Hillct icke tillrådligt. 

Setlan flygaren kommit upp i l urten mådc han antingen gå 
ned på vattnet eller uppsöka en landflygplato, om (let finns någon 
inom hans akticD.sraclic. Det fil' s~ikert alltför dyrbart för Dsa att 
rLokcra flygplan och flygJörarc på detta .sätt. 
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Slutsats. 

20. E:scort-carriers eller UAO-ship.~. roko:nmenderas icke för til lt'iillet 
för norsk kom·ojtjän2t. Sak .s::tmma med O.'l.hl-ships men då •lct i 
clc1.ta fall g~Ulcr en relativt enkel sak får denn:! fråga stå ÖJ•Jicn i 
väntan på teknikens ub·eckling. 

Föreslagen utvecklingslinje. 

21. Knnvoj.skyclc1ct läng.s ku . .;L:m, till England eller till SpcLslJ••• "en 
övcrlate.9 till lnn~lbascrat flyg i sa.mverkan med flottan. 

22. För 8.lt Llctta flygv::tpen .skall kunaa fullgörn. c1c.ssa uppgifte r n1:1~te 
tlc krav som uppställts i pkt 11. fyllas. 

(Utdrag ur uppsats i hlilitaer Orientering, 15 juli 19J6.) 

Jiör tlagcn omfattar nor.oka flottan följande enheter: 

a) Norska fartyg: 

1 ku;;tpan.sar.skepp: Harald IIaadagre, lbpåfartyg i Trom.sö. Ha
rnld IIaadagre, llk.som .sy.stcrfa~·tyget Torden.skjolcl, återtogs i T:vsklnnd 
i maj 1[),15. Tonlcnskjolcl förlorades kort e [ter återtagandet Från 1 'l lO 

till 19-13 ha fartygen tjänstgjort som luftvämsfartyg i tyska Hotia n 
uneler namnen Nymphe och Thotis. 

1. ubåt: B 1. ö·rerårig. 
5 c.skortfartyg : Sleipner, Gyllcr, Odin, Thor och Balder, f. Ll. ior

pedbåtar på 60(! t. Gyl!er Odin, Thor och Baleler erövrades av t y;'<karna 
i april19-IO oeh omdöptes av dem till namn ur Möwe-serien. Aie rcröv
radc i m:1j 19J3 iiro dc nu bestyckade som eskortfartyg och icke ,-om 
tGrpcc1bå ta r. 

15 p>ttrullfartyg, 3 minutläggare, 2 kanonbåtar och 1 ubåts j aa:are. 

b) Frutyg utlånade fr:"m britti.ska flottan: 

kan. 
?. e.skortjagarc: Arendal och Glaisclale, bestyckade med 4 st 10.~ J\llll 

j jng:1rc av S-typ: Storcl på 1700 t. 
3 korvetter: Acrrntlms, Eglrtntine och Buttercup. 
2 ulJ[ttar: U l a och Ut.sira. 
1-llliOtortorpedbiHar, 3 ubåtsjagare, G minsvepare. 
Förhand l inga r pågå ang~teJHlc clet s lutgiltiga övertagandet :t\. en 

del av Lle ,,~ a enheter. 

(·) Far tyg utlånad e från Förenta Stn.tcrna: 

3 ubåtsjagare och '1 minsvepare. 

d) Kyb\'ggnaclcr och nyförv>irv: 

Nor.ska flottan har återtagit arbetena på en 1t7.0-tons j urra re 
s l apel!agcl l939-4G pEt varvet i Horten. Dessutom av.ses inköp i Stor~ 
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britannien av 2 eller 3 .stora jagare bestyckade med 4 st L1-! mm ali
]']Jålskanoner liknande de senaste brittiska jagarna. 

Flottsamverkande flyg : 

10 fyrmotoriga Shor t Sunderland; 3 tvåmotoriga Concoliclatcd Ca

tilina; 36 Vi cker, Spitfire; 10 .1\Iosquiio.s o. :Zl Korlh .'l.merican, IIannarcl. 
(La R evu.e MRritime, juli 19-1•6.) 

storbritannien. 

Kryssarna Oeres, Oaleclon, Oapetown och Garadoc av den gamla 
C-kla.s.sen samt Diam ede av D .. klassru .skola utran ge ras och ned.skroia.s. 

(Lioyd's List, 12 juli 19-16) 

Kanonbåten Starling har ombyggts till navigeringsövningsfartyg 
för officemre. Bestyckningen har tagits bort och i ställ et har maYL 
byggt upp stora kortlådor och extra navigering.splat.:oer. Fartygets de
placement är j 373 ton och farten 20 knop, 

Uneler kriget var Starling chefsrartyg för elen berömda 2. eskort
gruppen under befäl av kommendör l<'. J. vVa!ker. Starling anses ha 

sänkt 1.4 å 17 ubåtar. 
(Lioyd',s List, 29 juli 19J6.) 

Fbåten Tuclor har lämnat Portland med tre vetenskapsmän om
bord Ubåten Bkall u tföra djupvattensundersökningar i Atlanten an
gående bottenlagrens .sa mmanshttning. Undersökningen kommer att 
pågå i 5-6 ve<:kor. 

(Aftonbladet, 30 juli 1946.) 

Morritoren ::Yiarshal Soult, vars två grova kanoner .spelat .sin roll i 
två världskrig, skall utrangeras och nedskrotas. :Mar.shal Soult byggeles 
1915 och anses vara Llet fulaste örlogsfartyg, som någon.sin förekommit 
i brittiska flottan. Monitoren ingick under kriget 1914-18 i Dovcr 
Patrol. Uneler det andra världskriget användes fartygets två kanoner 
på den nybyggda monitoren Robert:s. Under de två krigen tjän.stgjonlc 
Marshal Soult som artilleriskolfartyg i Devonport. På denna plats 
kommer nu jagaren Porcupine att tj>instgöra. Denna jagare, som s jö
sattes i juni 19H, sprängdes samma år i hå delar utanför Oran. Dc 
båda delarna k unde bärgas och ha nu nödtorftigt sa mmanfogats till ett 
artilleriskol [ar tyg. 

(Lloycl's List, 5 aug. 194ft) 

.Slag.skcppet An.son har återv;int till Portsmouth f rån Japan för 
att tjänstgöra som övningsfartyg för lllatroscr.· och eldare. l•'artygct 
kommer att be11mnna,:;, till tre fjän~ clle!a r ocl1 l'örtöja.s i WcyillOUtlJ. 
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Anson.s kraftiga maskin eri på 11.2,0(}0 liK, som ger fartyget en fart av 
.:28 knop komm er icke att behöns i denna nya funktion och de t n·kta~ 
att hälHen av JH'Op ellermaskineriet kommer att s tängas av eller Liggas 
i förråd. 'Likaså har clc talrika 40 och 20 mm automatpjäs rena hirb:. 
i land. Däremot kommer svåd och m 8clel~;vå rt artilleri att vara ha:· 
ombord liksom sex st multipe1 -pom- lavetta ge. Anson lämnad e Eno· 
land i mars 1945 för att deltaga i kriget i Stilla Havet men ko m alihl: 
ntt deltaga i någm c:triclcr. Efter J apa m kapitulation har .slag.::krpp,;~ 
uppehållit sig i japanska och kinesiska farvatten . 

LancldigniTigsfHtygct (L.ST) Boxer har byggts om t ill ER-.skol
fartyg . Boxer har ett deplacement på 5970 i.on, är 130m lång och 16 111 
bred. Fartyget komm8r icke att ha någon be.s tyckning. I ,sin n.Ya 
Pf-'L'nskap l.;:ommer Boxer att tillhöra navigationsskolan i Portsmo uth . 

(Lloyd's Li,st, 6 aug 19J6.) 




