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Landstigningen i Normandie. 

Av kommendörkaptenen Magnus Starck. 

Förberedelser. 

Allmän planläggning. 

Under år 19-!1 inträdde Lvå radikala f6rändringar i andra 

världskrige ts strategiska utveckling, nämligen Sovjetunionens 

och Förenta Staternas inträde i kampen mot axelmakterna. 

Härigenom skapades f6rutsättningar för ett tvåfrontskrig mot 

T yskland, ett läge som Tyskland med alla medel sökt undvika. 

I själva verket synes också Sovjetunionen redan på höslen 1941 

ha gjort framställning hos Slorbritannien om upprättandet av 

en landfront i västra Europa. 

Det allmänna läget föranledde i varje fall den brilliska 

kri gsledningen a tt i slutet av år 1941 låta en mindre stab under

söka. förutsä ttningarna för en stor landstigningsoperation på 

franska kusten. Den vid denna tidpunkt begränsade til,lgången 

på transporltonnage och landstigningsfarkoster hade till följd, 

att en invasion endast kunde tänkas inom det väl f6rsvarade 

Calaisområdet. Efter noggranna övervägande bedömdes på 

våren 1942, a tt de tillgängliga resursema 1icke vor:o tillräckliga 

fö r den föreslagna operationen. 

Som följd härav heslöto president Roosevelt och premiär

lnini5ter Churchill vid ett möte i Washington omkring mid

sommar 1942 a tt i stället koncentrera de anglo-ameril<:anska 

krafterna mot Nord-Afrika. Det slutliga målet för denna ope

ra tion var att tvinga Italien ur kriget och säkerställa sjöförbin

delsen genom Medelhavet. Det h ärigenom frigjorda tonnaget 

kun.ie sedermera utnyttj as för en slutlig operation 1not Frankrike. 

De grundläggande faktorerna i den a llierade strategien voro 

sålunda sjöförbindelserna och tonnagetillgången. 

T idskriTt i Sjöväsendet. 30 



446 

I april 19-!3 bedömdc:s läget ha förbä ttrats så mycket, <l lt 
planema på en invasion i norra Frankrike p:l nytt kunde lag<ls 
upp. I juni 1943, medan förberedelserna för invasionen pa 
Sicilien pågingo, beslöts all invasionen i Frankrike skulle ske 
på normandiska kusten mellan floderna Vire och Orne. Be
slu tet grundades bland annat på följande skäl : Cotentinhahön 
~l;:yddadc landstigningsom6del för de vanligen västliga vi n
da.rna; två stora hamnar - Le Havre och Cherbourg - lago 
inom räckhåll från invasionsområdcl; nona Frankrike kuncle 
crenom spräncrnincr av broarna över Scine och Loire giv::ts o o t> 

karaktär av en ö. 
Nackdelarna voro bland annal, all området flankerades :l\' 

kraftiga batterier vid Cherbourg och Le Havre samt aU ingen 
större hamn fanns inom området. Raiden mol Dieppc hade 
emellertid visat, att det tyska hamnförsvaret var av sådan he
skaffenhet, att det icke var tillrådligt a ll angripa en stor hamn 
under invasionens inledningsskede. 

Då operationen i huvudsak skulle komma att utgå fra n 
mellersta delen av engelska sydkusten, uppdrogs åt bcfälha
vande amiralen i Partsmouth att genomföra planläggningen och 
sedermera leda operationen. Nämnda amiral fick till sill för 
fogande Staff (X), vilken placerades i London. Denna stab 
utgjorde en del av en större organisation under befäl av Chief 
of Staff to the Supremc Allied Commander (COSSAC). 

I detta sammanhang förtjänar framhållas, atl brittema 
anse det lämpligt att låta en stab arbeta fritt under sin sta1Js .. 
chef någon tid, innan vederbörande befälhavare tillsättes. Den 
ne får härigenom ingen anledning att syssla med förberedaude 
detaljer utan kan direkt ägna sig åt väsentliga uppgifter. Vidare 
kan omnämnas, att britten~a önskade utm·beta en synnerligen 
detaljerad operationsplan, medan amerikanarna inledningsvis 
ans~tgo det ti llräckligt att endast fixera operationens huvuddrag. 
Under arbetets gång synes den amerikanska delen av staben 
ha anslutit sig Nll den brittiska ståndpunkten. 

Arbetet utmynnade i en förberedande plan, kallad "COS
SAC-plan", vilken godkändes vid mö,tel i Quebec i augusti 1913. 
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Det allmänna läget var vid denna tidpunkt aysevärt för
]Jä ltral : ubl;rigct var i stort sett bemäslrat, Italien utslaget ur 
]<riget och Sovjetunionen p [t väg alt repa sig. Detta im1ebar i 
stort seU, all dc allierade tillkämpat sig en t illfredssLällandc 
kontroll över dc viktigas te sjöförbindelserna samt att tonnage
läget avsevärt förbättrats. 

COSSAC-planen var så omfattande, all befälhavande ami
ralen i Porlsmou th icke rimligtvis kunde dels ansvara för den 
genom ~invasionen avsevärt ökade verksamheten iruom hans 
ordin arie befälsområde dels organisera och leda själva inva
sionen. Den 25 oktober 1943 fö-rordnades därför amiralen Sir 
Bertram Rams.ay till marinbefälhavare över invasionsfö-retageL 
Staff (X) överfördes samtidigt till amiral Ramsay och utökades 
betydligt, varvid bl a en fulls tändig amerikansk sektion till
fogades under befäl av konleramiral Kirk, som sedermera skulle 
föra befälet över den i operationen deltagande amerikanska 
sj östyrkan. 

I miLLen på december 19-!3 bö-rjade den gemensamma plan
läggningen i 21. armegruppens högkvarter; den marina plan
läggningen hade då for tskridit jämförelsevis långt. Planen 
gick vid denna tidpunkt ut på ett inledande anfall med 3 divi
sioner (3 divisioners front) med ytterligare 2 divisioner i ome
delbar reserv. 

De tyska sjöstridskrafter, som kunde ingripa, uppskattades 
till följande styrka: 

5 jagare av Narviksklass 
omkring 9 jagare av Elbingldass 
50- 60 motor torpedhMar 
50--60 motorminsvepare 
25- 30 minsvepare 
omkring 60 andra smärre fartyg. 

Därutöver beräknades ytterligare 6 stora jagare snabbt 
kunna ti !II öras området österifrån. Ifråga om ub bedömdes 
130 stycken kunna ingripa inom 48 timmaJ' samt ytterligare 70 
efter 1-! dagar. 25 dvärgubåtar ansågos likaledes disponibla. 
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Ifråga om kustartilleri framhölls, att Le Havre-område t var 
väl fö.rsvarat: ;35 pjäser på 15 cm eller grövre kaliber, dii.rav 
4 st 40,6 oeh 3 st 28 cm ·kanoner. Cherbourgområdet var lika
ledes väl försvarat, medan kusten mellan de båda hamnarna 
var mindre väl tillgodosedd. 

Amiral Ramsay angav i slutet av december 1943 behon~ L 

av örlogsfartyg till följande: 

2 slagskepp 
3 monitorer 

15 kryssare 
107 jagare, av vilka 20 kunde vara äldre 
48 fregatter eller earvetter 
64 trålare 

108 motor-launehes 
120 motortorpedbåtar och motorkanonbåtar. 
Sammanlagt 467 enheter. 

Dämtöver krävdes 6 flj stora och 6 flj små minsvepare, ti ll 
sammans omkring 150 enheter. 

•Brittiska amiralitetet ansåg sig med hänsyn till öniga 
operationer ur stånd all ställa erforderligt antal eskortfartyg 
och minsvepare till förfogande och begärde en reduktion med 
40 °/o av antalet dylika fartyg. Biträde av amerikanska sj ö·
stridskrafter påräknades icke vid denna tidpunkt. 

Amiral Ramsay vägrade gå med härpå under hänvisning 
till att han uppgivit absoluta n~inimibehovet av fartyg samt 
att det var nödvändigt att räkna med viss ma~·ginal med hän
syn till förluster genom nattliga flyganfall och angrepp av 
>>hemliga vapen>> . I själva verket insattes fyra dylika, av vilJ;:a 
endast ett var känt tidigare. 

Den 25 december 1943 utnämndes general Montgomery till 
befälhavare över 21. annegruppen och i januari 1944 slutligen 
general Eisenhower till högste befälhavare över hela företage t. 

Montgomery bedömde med ledning av erfareruheterna från 
Sicilien den föreslagna anfallsstyrkan alltfö<r liten och genmn 
drev en ökning till 7 divisioner. Av dessa skulle 5 utföra det 
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inledande anfallet med 2 i omedelbar reserv. Denna styrka 
skulle sedermera så snabbt som möjligt ökas till 26-30 divi
sioner. Det första brohuvudet måste alltså dimensioneras så 
att det kunde rymma sistnämnda styd<a. 

ökningen av antalet divisioner i fä'rsla anfallsomgången 
medförde en ökning av behovet av strids- oeh transportfartyg 
trots att armemyndigheterna föJ' att minska transportbehovet 
gingo med på en m1nskning av antalet furdon från 3200 till 
2500 per division. 

Anskaffandel av ytterligare fartyg av olika slag mötte stora 
svårigheter och behovet kunde icke helt täckas, förrän ~nwri

ka:nska krigsledningen förklarade sig villig, att förutom arme
stridskmfler även insätta sjöstridsl\Jrafler. De extra åtgärder, 
som måste vidtagas, hade till följd, att operationen måste fram
skjutas från den först planerade tidpunklen - första veckan 
ma j -- till första vec.kan i juni. 

I invasionen deltogo slulligen fö·ljande antal fartyg: 

6 slagskepp 
2 monitorer 

22 kryssare 
119 jagare (därav 26 eskortjagare) 
l B fregatter, earvetter och kanonhMar 
80 patrullbåtar och trålare 

360 molorlaunches, tb och mortorkanonbM:ar samt 
25 minsvepningsflottiljer 

tillsan1mans omkring 1000 fartyg. 

Ursprungligen var avsikten, att amiral Ramsay även skulle 
föra det taktiska befälet till sjöss. Sedan operationens omfatt
ning ökats på det sätt som blev fallet, visade sig delta ogenom
·förbart. Amiral Ramsay bibehöll därför befattningen som 
högste marine befälhavare, medan befälet över de brittiska 
sjöstridskrafterna uppdrogs åt konleramiral Vian och över de 
amerikanska åt konteramiral Kirk. 

Invasionskusten indelades i fem anfallssektorer, vilka från 
öster räknat erhöllo beteckningama SWORD, JUNO, GOLD, 
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/~OO 'W 

A,.,.,C',-,'J:qnskf 

onf~I/JQI'T'1råd~ 

E!Ytli.ISH CHAIYIYEL 

O"i?O'W 

.lJr/ft,JKf 

t::nl"c:d/Jomr./de 

OMAHA och UT AH. De tre förstnämnda sektorerna skulle 

anfallas av vardera en brittisk division, de två sistnämnda var

dera av en amerikansk. Anfallsstydwrna erhöll o som beteck 

ning initialbokstaven i namnet på den sektor, de skulle anfalla. 

Den. brittiska reservgruppen erhöH beteckningen L, den ameri

kanska 13. 

Befälsförhållanden och indelning i stort framgår av efter

följande diagram: 

Com in Chief 
Adm Ramsay 

Brittiska styrkan 
K adm Vian 

Styrka S (SWORD) 
J (JUNO) 
G (GOLD) 
L (Reserv) 

Amerikanska styrkan 
K aclm Kirk 

Styrka O (O:MAHA) 
U (UTAH) 

B (Reserv) 
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Den 26 april förflytlades det marina höglzyarterel till 

soulhwick Park ulanför Porlsmou lh. Samtidigt samlarles an

fallsstyrkorna enligt fö·ljande: 

Styrka S: Porlsmoulh 
>> 
» 

>> 
>' 

>> 

J: Wight-området 
G: Southampton 
L: The Nare 
0: PoTlsmouth 
U: Plymouth 
B: Milford Haven. 

Invasionsföretaget mot Normandie doldes under täckordet 

»OVERLORD >>; den marina delen av förelaget betecknades med 

,,NEPTUNE >>. Den 24 april utsändes orderna för operation 

NEPTUNE. De rä llades sedermera konlimledigt till kort före 

D-dagen, då de på order av högkvarteret >> frösos », d v s slut

giltigt fixerades. 
För all skydda överskeppningen ooh samtidigt håUa tyskar

na i ovi·sshet om avsedd anfallsriktning utfördes med början 

den 17 april en mängd mineringsföretag. Sammanlagt utlades 

i södra Östersjön, östersjö·inloppen, Engelska Kanalen och 

Biscaya 7000 minor, av vilka 58 °/o fälldes från flygplan. Vilse

leda.nde bombning utfördes av allt aH döma i betydande om

falttning. 
Invasionslonnagel fyllde samtliga större hamnar på engel

ska sydkusten. Den ordinarie sjö-farten måste därför i huvud

sak omläggas till norna Storbrilannien. ökningen av transporler 

i detta område kom till tyskarnas kännedom och föranledde ett 

bedömande, all ett anfall mot Norge höll på alt fö·rberedas. 

Elt betydande arbete nedlades på alt effektivisera väder

lekstjänsten. Det nät av stationer, som omspände Storhrilan

nien, Island, Grönland, Azorerna och USA kompletterades med 

·ett antal i norra Atlanten slalionerade fartyg. 
Den 3-4 maj genomfördes en stöne förövning, operation 

,, p ABIUS >>. 
Den tyska verksamheten under de allierades förberedelse

period inskränkte s.ig till ulläggning av ell antal mineringar 

samt framslötar med torpedbåtar. Under ett dylikt företag 
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påträffades och sänkles etl par invasionsfarkos ter med sto;· 

förlust av människoliv. Tyskarna bedömde vid delta Lillhlle, 

alt de påträffat en av de vanliga kustkcnvojerna. 

Som tidigare nämn ts hade fastställts, alt landstigningen 

skulle ske i början på juni. Bestämmandel av dag och tidpunkt 

u tgjorde det sista stora beslutet. F.rån armesidan framhölls, 

all landstigningen med hänsyn till det fientliga eldsystcnw! 

borde ske under mörker. Häremot påpekades från marin sida, 

a lt de talrika hindren i landstigningsområdet ·skulle hejda in

v:asionsfarkoslerna och förorsaka stora personalförlus ter. Efter 

studium :av flygf:oto,grafier m m anslöt sig armemyndigheterna 

till den marina uppfatltningen, alt landstigningen skulle ske i 

dagningen. Den ökade risk detta medförde bedömdes utjämi tas 

av den bombning och beskjutning, ·för vilken kustförsvare t 

skulle utsättas omedelbart före landstigningen. 

Vidare var det nödvändigt att ved<ställa landstigningen Yid 

lågvatten; urskeppning vid högvallen bedömdes nämligen sk<>b 

få till följd att mängder av fartyg fastnade på s tränderna och 

förstördes. 

De två faktorerna dagning och samtidigt lågvalten fix erade 

D-dagen. Den 8 maj beslöts, att dagen D skulle vara den 5 juni, 

6 juni fastställdes till reservdag. 7 juni var operationen forl

farande möjlig att genomföra men fö'l-hållandena skulle redan 

då vara avseväi:t mindre ,gynnsamma. 

Eftersom lågvalten inträffar succesivt inom de ol ika land· 

stigningssektorerna kom timmen T att variera fdtn nögra 

minuter före 0600 till några minuter efter 0700. 

Den 23 maj utgick ordern rörande D-dagen och tidpunklen 

för anfallet. 

Materiel, transport• och reparationsorganisation. Syn• 

tetiska hamnar. 

Fartyg. 

För alt n å erforderlig transporlkapaciiet utan aU bri nga 

försörjningen i fara var det nödvändigt :att bygga framför allt 

ytterligare invasionsfarkoster. Detta skedde i huvudsak i USA, 
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som 1943 producerade 21,525 invasionsfarkosler, av vi lka dock 

en del voro avsedda för k irgsskådeplatsen i Ostas i en. Ä ven 

Storbritannien gjorde emellertid en betydande insats. Då var-· 

ven voro fullbelagda, synes metoden h a tillämpats a tt inne i 

landet bygga sektioner av fartyg, vilka sedermera hopfogades 

varhelst ett vattendxag fanns, som kunde bära en invasions

farkost. 
Förutom specialtonnage avsågs kustångare och andra 

grundgående fartyg utnyttjas i stor utsträckning. Della med

förde krav på ombyggnad innefattande framför a llt förstärk

ning av lastnings- och lossningsanordningar. Särskilda åtgär

der voro erforderliga för all säkra behovet av vattenhå tar, fartyg 

föi- transport av ammunition och bensin i fal, flytande kök n1 m. 

Alla dessa arbeten utfördes i Storbritannien. 

Lastnings- och lossningsanordningar. 

Trots de ofan lliga resurser, som förefunnos, bedömdes 

hamnkapaciteten i södra England alltför liten. Med anlednillg 

härav byggdes ett .antal s k »har·ds», kraftiga cementbanor, 

vilka löpte rätt ned i vattnet och inåt land voro förenade med 

landsvägsnätet. Det visade sig att invasionsskepp och - far

koster lastade snabbare vid en dylik »bard» än i en hamn. 

Redan i juni 1913 bedömde den allierade krigsledningen 

det nödvändigt att öka lossningsmöjligheterna på franska kus

ten och gjorde upp projekt till två »syntetiska hamnar>>, vilka 

avsågos placeras vid Arromanches (sektor G) och St Laurent 

(sek tor 0). Projek tet godkändes under Quebecmötet. Arbet10l 

med dessa hamnar, vilka gingo under täcknamnet >>MULBER

RIE S>>, uppdrogs åt konleramiral Tennanl, som så sn1åningom 

disponerade 500 officerare och 10,000 man förutom arbetare. I 

tekniskt hänseende äro- dessa hamnar numera välkänclia. Av 

intresse är att hamnarna icke skulle varit klara i tid, därest 

invasionen igång-satts på den ursprungligen planerade tiden 

lll.a.j 1944. Vidare kan nämnas, att varvskapaciteten var otill

räcldig för arbetets genomförande, varför ett stort antal betong

kaserner byggdes i jättelika gropar, som grävts utmed Themsen-
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i'trandcn. :Mulberries kompletterades av 5 st s k »GOOSEBEJ\_ 

RIES >>, vågbrytare av sänkta fartyg. För detta ändam[tl u t

nyttjades 60 fartyg, vilka voro tillräckliga fö,r ordnande av 

7200 m vågbrytare. 

Transportorganisation. 

Ur transporlsynpunkt kunde invasionsföretagel indelas i 

fyra faser, nämligen: 

a) Den förberedande koncentrationen av lanlslridskraflerna; 

b) Samlingen av kmLslridskrafterna till ilastningshamnar

nas n~irhet (krävde i viss utsträckning evakuering av civilbe

folkningen), indelning i operalionsgrupper och tramportcnhe[cr; 

c) embarkering; 

d) underhållslransporler. 

Själva öveskeppningen belraklades såhmda icke som en 

transportfrå g a. 
Transporterna skedde efter ytterligt noggranna planer. 

m :a kan nämnas, all ifråga ·0111 sjölranspmterna diagram upp

gjorts: vilka utvisade läget av varje trp under varje timme av 

anfallsskedet (Micky lVIouse Diagram). Såvitt möjligt skulle 

varje fartyg pendla mellan en enda punkt i Storbritann.ien och 

en molsvarande punkt i Franluike. 

I princip skulle under de tre dagarna närmast efter första 

landsligningen (D+l till D+3) så stora sly;rkor som möjligt 

landsättas. Transporterna måste härvid omfatta förband s[t 

sammansa tta, att de direkt kunde insättas i strid (s k balanced 

loading). Detta försvårade v•erksamheten samtidigt som det 

förhindrade, att tonnagels kapacitet helt utnyttjades. F o m 

D +4 skulle därför övergång ske till underhålls- och förstärk

ningstransporter ( cm·go planning), varvid den ledande tanken 

skulle vara att nå en regelbunden, krafhgast möjliga tillförsel. 

Undersökningar visade, alt en konvoj på tre dygn kunde full

borda en fullständig resa. 
Transportplanläggningen kunde därför begränsas till en 

period av 6 dygn efter D-dagen, nämligen: 
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(D -+-l )-(D -+- 3): >>anfalls transporter>>. 

(D +4 )--(D + G): förs la o mg å n gen underhålls transpor ler. 

(D+7)- (D +9): upprepades perioden (D+±)-(D+6) o s v. 

För all organisera transporterna uppbyggdes t v å organisa-

tioner: 
Turn-round Conlrol Organisation (TURCO), som handhade 

tonnaget, bestämde färdvägar o s v, samt Build-up Conlrol 

Organisation (BUCO), vilken sysslade med det större problemet 

att underhålla invasionsarmen samt tillföra densamma nya 

enhet el· (lm i l d u p). 
För att underlätta samling av konvojer m m förde varj~ 

transportfartyg på bryggsidorna svarta tavlor med en grupp på 

tre bokstäver och en siffra. 
Första bokslaven angav avgångsland. 

Andra bokslaven angav den plats i Storbrilannien, fdn 

vilken fartygel avgåll eller till vilken det var på väg. 

Tredje bokstaven angav lastens karaktär. 

Siffran angav konvojens nummer. 

T ex ETM 5: fartyget kom från England, Themsenområdet, 

var lastal med motorfradon och tillhörde konvoj nr 5. 

Reparationsorganisa Hon. 

Del kunde fä<rutses, all reparationsbehovet skulle bli mycket 

omfattande. Bl a räknades med elt stort antal skmv- och 

propellerskador på landstigningsfarkoste.rna. 

För all samordna verksamheten och säkers tälla att till

gängliga varvs- och reparationsresurser utnyttjades rationellt 

organiserades i the N or.e, Porlsmou lh, Plymoulh, Rosyth och 

>> Väst-England>> s k Command COREP Gomm.itlees. (COREP

Co-ordinalion .of Repairs). Under dessa Commands lydde 

COREP GommiLtees i de olika hamnarna. 

Reparationsarbeten på invasionsHo ltan ägde absolut prori

tetsrätt under invasionens gång. Givetvis samarbetade COREP

organisationen med organisationen TURCO. 

Efter någon tid befanns det nödvändigt att ytterligare sam

ordna verksamheten, vi lket skedde genom inriittandct av en 
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COREP Con trol, som unelerställdes Deputy Controller of the 
Admirally. 

Organisationens slutliga utseende framgår av följ ande 
diagram. 

Rosyth 

l l 

l 
COREP Control l 

(Admiralty) 

l 
Command COREP Committees 

No re l Portsmouth l Plymouth 

l l _l _l _l _l 

COREP Committees. 

Västra 
England 

l l 

Organisationen trädde i verksamhet redan under utbi lcl
ningsskedet, då ett stort antal haverier inträffade, och ,gjorde 
seder~nera mycket betydelsefulla insatser. 

Under COREP-organisationen lydde dessutom ett anta l 
reparationsavdelningar avsedda för a ,pbele på invasionslmstl'n 
samt de till reparationsfartyg omb,Y'ggda H. M. S. Adven tm·e 
(minkryssare) och H. M. S. Albatross (flygdepåfartyg). 

Direkt under den marina operativa ledningen lydde vidare 
en omfattande bärgningsorganisation. 

Bogserbåtarnas insols bedömdes med rätta bliva av grun d
läggande betydelse för bärgnings- och reparationsverksanrheten. 
Behovet av dylika båtar beräknades med u~gångspunkt från elen 
ojämförligt stö,rsla uppgiften: ö'verföranclet av de syntetislz51. 
hamnarna. DetLa förrutsatte förflyttning av kasuner, pontoner, 
pirhuvuden m m om tillsammans 1 % milj ton, vilket l~rävclc 

närmare 1000 bogseringtar, därav 35 sbora, clagli:ga släp unel er 
liden D till (D+ 18). 

Minimibehovet beräknades till 160 bogserbåtar. Då detta 
antal icke fanns tillgängligt, igångsattes omfattande nybyggnad. 
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D- dagen disponerades dock icke mer än 1~2 hå tar, därav o åt
skill~ga franska och hollän dska. Anskaffmng av bogserbalar 
samt bemanning för dessa jämte ledningen av bogserbåtsfl(Jttan 
uppdrogs åt en organisation kallad COTUG (Tug C01~tro~ Or-
6anis.ation). Denna samverkade med COREP-orgarusat10nen 
~1en torde med hänsyn till verksamhetens art ha varit under

ställd den operativa ledningen. 

Utbildning m. m. 

För utbildning i amfibiekrigföring organiserades två an
stalter, vilka enlitgt brittisk sed erhöllo farty.gsnamn, nämligen: 

H. M. S. Northney på HayLing Island (brittiska sydkusten) 

samt 
H. lVI. S. Quebec vid Inveraray (skotska västkusten). 
På Hayling Island, som fö,rulsatles vara känt av tyskarna, 

bedrevs i huvudsak förberedande utbildning, t ex i handha
vande av invasionsfarl"oster, son1 icke var av särskilt uppseen 
deväckande karaktär. Vid Iuveraray bedrevs däremot den 
verkliga utbildningen i "invasionslaktik». övningarna b6rjade 
plutonsvis och ökades succesivl till stridsmässiga Ö'vningar i 

brigadförband under dager och Inö,rker. 
Officersbristen vållade betydande svårigheter. Med anled

ning härav organiserades vid Lochailort (lnverness-shire) en 
särskild officersskola. Vid denna utbildades unga of,ficerare 
för t jänst på invasionsfarkosler. Dessa officerare fingo bl a på 
grund av otillräckliga kunskaper i navigation icke tjänstgöra 
på ·andra fartyg. Utbildningen kompletterades sedermera, var
efter officerarna ifråga överfö,rdes till ordinarie reserv. 

s lutligen kan nämnas alt särskilda kurser ordnades för dc 
officerare, vilka skulle leda urskeppning m m (beach masters), 
och dem underställd personal (Naval Beach Commandos). 

Särskilda förberedelser berörande artilleriet. 

Kriget i Os.tasien hade för de allierade klarlagt betydelsen 
av eldunderstöd från fartyg vid landstigningsoper.ationer. Sär
skilt framhålles, alt elit väl organiserat eldunderstöd minskade 
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p2rsonalförlusterna i anfallet. Stora ansträngningar gjorde\ 
därfö,r för att öka arti lleriets effekt vid bekämpning av :11 ~1 1 

land. 
Eldunderstödet avsågs lämnas i tre principiellt olika former: 
l) Beskjutning med svårt arlilleri, pansarbrytande ammu

nition, för alt fö.rstöra fasta batterier, betongkontsruktioner mn1. 
Flyg- eller direkt eldledning. 

2) Beskjutning med medelsvårt och lält artilleri SO.lllt 

raketer, s k »drenching fire» för att nedkämpa lmlsprutenästc 11 , 

granatkastare, pansarvärnspjäser, personal m m. Kryssare n 
>>Ajax» utförde vid elt tillfälle beskjutning av här avsett sbg 
på ett avstånd av 100 hm. 

3) Eldunderstöd åt trupperna vid dessas framryckning in<lt 
land. Uppgifter finnas att elylik eld med god verkan utslräel,tcs 
m ed meclelsv~trt artille11i intill 210 hm. och med svårt artiller i 
intill 300 hm. Elden leddes med hjälp av flygplan eller sär 
skilda eldledningspatruller. 

Raketer skötas från särslöida invasionsiarkoster (LCR) i 
stora salvor. Verkan uppgives vara mycket förödande. 

1'\v största vikt var alt elden utlö.stes vid rätt tidpunkt. För 
tidig eldöppning varnade fienden, för sen eldöppning medförde 
risk för egna trupper. Ifråga om raketer anföres dessutom, aU 
för tidig eldö,ppning hade till följd att ammunitionen var slut, 
då eldunderstödet verkligen behövdes. 

Ifråga om eldledningspatruller tillämpade amerikanarna 
och britterna olil'a system. Amerikanarna landsalle stora pa 
truller (Shore Fire Conlrol Party), vilka i terrängen omsalle 
lantslridskraHernas önskemål i för flottans personal begriplig 
form och gåvo eldöppningsorder. 

Britterna däremot landsatte endast en FOO (For\vard Oh
scnalion Officer) med förbindelseorgan. FOO insignalcrade 
lantstridskrafternas önskemål Lill en OlDbord befintli g BLO 
(Bombardmeat Liaison Officer), vilken omsalle önskem~tlen till 
marin form. 

För flygeldledning ombyggdes ett antal jaktflygplan typ 
Spilfire och Mustang. 180 piloter specialutbildades i eldledning 
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111 m. Dessa flygplan baserades på Lee-on-the-Solent. Eld
ledningen utfördes på höjder mellan 1200 och 1800 m , lutande 
avstånd ogärna över 8000 m. F lygplanen cirklade eller flögo 
i åttor under observation av m ålet (målområdet). Varje eld-· 
ledningsflygplan skyddades av eU jaktflygplan. 

AmmunitionsåLgången kunde beräknas bliva mycket stor, 
varfö,r särskilda anordningar vidtogos för kompletlering. I viss,a 
hamnar fö>t-lades stora pråmar laslade med fullständiga mnmu
nitionsutredningar. Fartyg, som måste komplettera, avgick till 
anvisad hamn samt rapporterade ankomsttid. Vid ankomslen 
mötte pråmarna, varefler komplettering kunde ske på kort tid. 
Pråmarna fylldes på nytt från lokala förråd och dessa i sin tur 
från cenlralfönåd. 

slutligen kan nämnas, alt mnfattande åtgärder vidtagits för 
pjäsbyten. Medelsvåra och lätta pjäser byttes i sydengelska 
hamnar, svåra i nordliga hamnar för att undvika järnvägs
tran sporter av de tunga eldrören. Uppgifter finnas att slag
skeppen vVarspite och Ramillies samt kryssaren Orion höto 
eldrör under invasionsföretaget 

Sammanfattning. 

Planen omfattade s{llunda följande huvuddrag: 

l ) Anfallet verkställes den 5 juni (reservdagar 6 och 7 juni) 
i Seinebukten; 

2) Första landstigningen utföres av 5 div; ytterligare 2 div 
i reserv. Slyrkan förstärkes därefter snabbast möjligt lill i 
första hand 26~30 div. 

3) Sjö- och flygstridskrafter skydela transporterna under 
i1astningen och färden över Kanalen; 

4) Landstigningen sker i följande skeden: 

a) Kraftig bombning för alt förstöra försvarels kommu
nikationer och batterier i den m[m så var n'löjligt samt tvinga 
peTSonalen att söka skydd. Under detta skede intaga fartygen 
lägen för beskjutning med svårt artilleri; 
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h) Beskjutning med svårt artilleri för alt förstöra fö rsYa rs 

anstaltcr av permanent karaktär och tvinga försvararna a tt 

kvarligga under skydd. Under detta skede framgå invasi ons

styrkorna samt fartyg för närbeskjutning (drenching fire) llLll 

stränderna; 

c) Närbeskjutning för att förstöra infanterivapen, hi nder 

o d. Landstigningsstyrkorna framgå till urlaslningsplatscrna; 

d) Landstigning. Närbeskjutningen flytlas mot mål inftt 
land; 

e) Trupperna framrycka inåt land stödda av fartygseld 
och taktisk bombning; 

5) Under de första tre dagarna landsältning av stt;rs ta 
möjliga krafter; 

6) Från och med fjärde dagen jämna underhållstran

sporter enligt »3-dagarssystemet», anläggandel av syntetiska 
hamnar etc. 

Befälsförhållanden m m i den mån dc äro kända framgar 
a v bifogat diagram. 
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Operationens utförande. 

överskeppning och landstigning. 

Under s törre delen av maj månad r ådde i Engelska Kanalen 
ovanligt vackert väder. Den 4 juni slog emellertid Yädret om; 
vinden kantrade till WSvV och ökade till 5-6 Bcauiorl >:am 
tidigt som det blev fullständigt mulet. Alla tecken tydde ]l~l 
a! t ytterligare försämring vm a lt fönänta samt :att förbättring 
icke kunde påräknas före den 7 juni. Den 4 juni ld 1100 lit
färdades stormvarning berörande hela Kanalområdet 

Djup oro rådde vid denna ·tidpunkt i det 'lllierade h öfi
kvarteret. Kunde operalianen icke igångsi1Lta s den 5-7 juni, 
skulle det nämligen bli nödvändi1gt att uppskjuta densamma 
omkring en månad, vilket skulle medföra risk dels för att förr?
laget skulle r öj as, dels fö·r att det planerade fälttåget i Emopa 
icke skulle medhinnas före vinterns inbrott. Vid eU samman
träde den 4 juni kl 0415 beslöts emeUerlid att uppskjuta för e-· 
taget 24 timmar. Detta hade bl a till följd, aH vissa konvojer, 
som avgått redan elen 3 juni, måste vända samt .alt minswp
ning~arbetena fin.go avbry tas. 

På eftermiddagen den 11 juni rapporterade väderlekstjänst
en, att u tsikterna ånyo förbättrats. Ett nyll sammanträde ägde 
mm kl 2015, varvid beslut fattades, alt D-dagen skulle bli de:1 

6 juni. Invasionsarmadan avseglade därefter planenligt; drn 
uppgives förutom tidigare nämnda örlogsfartyg samt transporl
fartyg h.a omfattat 4266 Landing Ships och Landing Craft. 

De första fartyg , som inträffade vid normandiska kus ten. 
voro några dvärgubåtar (bl a X 20 och X 23), vilka hade till 
uppgift att markera landstigningssektorerna och med hjälp aY 
l1tåt havet riklade svaga ljus leda fram de första styrkorna. Di1 

företaget uppsköts ett dygn, fingo dessa hå~ar ligga på plats 
betydligt längre än vad som planenats, varunder besättningarna 
led o svårt i det hårda vädret. 

Samtliga transporter passerade på vägen från ilaslning~

hamnarna till invasionsområdet en uppsamlingsplats kall ad 
Piccadilly Circus, från vill.;en de svepta rännorna utgingo. 
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Ti digt på eftermiddagen den 5 juni började minsvepnings
förbanden svepa 10 leder från P iccadilly Circus till invasions 
området. Lederna utprickades synnerligen noggrant med lys
bojar. Ett förhållandevis lite t a ntal m.inor påträffades, vilkPt 
på brittisk sida föranledde ett bedömande, att de om talade ty,ska 
mineringarna endast exis lemde i propagandan. 

Redan den 5 juni kl 1940 siklade de första minsvepni ngs
förhanden franska lmsten. Flera t immars dagsljus återstod 

ännu men förbanden arbetade utan tvekan vidare. Det före
faller synnerligen märkligt, alt tyskarna icke läto varna sig av 
deras uppträdande. Så w1r emellertid icke fallet, d~1 de l tydligt 
framgår att anfallet följand e morgon skedde under fullsländig 
taktisk överraskning. 

Sedan de 10 lederna svepts, ål:Jg del minsvepningsförbanden 
att röja ett område utmed kusten, inom vilket beskjulande far
tyg kunde uppeh:Jlla sig och transportfartygen ankra. Slutligen 
Var det nöd\'ändigt .all så snabbt som möjligl bredda rännorna 
till Piccadilly Circus. Della gjordes på s{l sätl, alt farvattnet 
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mellan två rännor sveptes, varigenom rännorna ifråga före nades 
till en bred led. Arbetet bedrevs rned sådan framgftng, atl rhn
norna 3 och 4 saml 5 och G voro sammanslagna före D-dagens 

slut. 
Den strategiska bombning, som föregick själva överskepp. 

l1 inaen har förbi<fålts i denna framställning, som i princil1 
b ' u 

avser marinens insatser i normandieföPetaget. 
Några timmar före tidpunklen för själva landsligningen 

iaåno·saltes en v lterst häftig bombning av själva kustförsYare t. u v. o oJ <_l ....... 

Denna försvårades av vädret, som visserligen förbättrades men 
fortfarande var ogynnsam:t; bl :a kunde bombningen av Q;viAHA
sektorn icke genonrföras, vilket beredde amerikanarna st ora 

svårigheter. 
Flyganfallen ansågs icke kunna slå ut kustförsv:aret, deras 

huvuduppgift angives ha varit att tvinga försvararna alt söka 
skydd, varigenom fartygen erhöllo möjlighet att ostörda in laga 

lägen för beskjutningen. 
Sjöstridskrafternas taktiska indelning har veterligen iin nu 

icke offenrtliggjorts. 
r 

Följande fartygsnamn ha nämnts: 

Britliska an[ allsgruppen (Konteramiral Vi an). 

Slagskepp Nelson 

Lätta kryssare 

vVarspite 
Ramillies 

Maurilius 
Belfast 
Glasgow 
Or i on 
Arethusa 
Frobisher 
Dana e 
Dragon 

Luftvärnskryssare Scylla (flaggskepp: Konteramiral Vi an) 
Black Prince 

Monitor Roberls 

Am erikansket anfallsgruppen (Konlemmirctl 1\.irJ.:). 

Slagskcpp Nevada 
Texas 
Arkansas 
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Tunga kryssare Augusta (flaggskepp: Konteramiral Kirk) 
TuscaJ,oosa 
Quincy 

Det gällde atl fä>rsl och främst slå ned de svåra och medel
svåra batterierna. Varje far tyg had~ tilldehts el t »slorl» hatleri, 
som fönlahandsmål. Samtidigt hade dock fartygscheferna er
håll it slo1· frihel alt enligt eget bedömande sälla in artilleri
understöd med hänsyn tiU läget. 

Mellan 0500 och 0515 nådde fartygen sina lägen; den ln il
ti ska beskjutningsstyrkan uppgiyes ha uppehållit sig osl sektor 
S. Elden leddes i delta skede i stor utsträckning med hjälp av 
flygobservalioner. 

De vid Le Havre uppställda battlerierna skyddades .av grova 
betongkonstruktioner och visade sig praktiskt taget omöjliga 
att tysta slutgiltigt. De försattes därför ur spel genom kraftig 
dimbildning, för ä<vrigt elt av de sällsynta tillfällen, då dim
bildning användes i nämnvärd utsträckning. Vi6sa rörlig3 
batterier, som omgrupperats omedelbart före D-dagen, beredde 
dessutom svårigheter. Enligt allierad utsago voro dc emellertid 
sårbara, emedan dc icke försetts med skydd i de nya ställ
ningarna. 

Beskjutningen ledde till resultatet, all samtliga tyska bat
terier mellan Le Havre och Cap Darfleur Mmins tone tilUälligt 
tys tades i så god tid, alt de fartyg, som skulle ulföra niirbe
skjutning, utan svårighet kunde nå beordrade lägen. 

Närbeskjutningen utfördes av kryssare, 70 jagare samt 
artilleri- och raketbcs,lyckadc invasionsfarkoster (LCG och LCR). 

Under de första dagarna avlossades 72,000 skott av 10-313 
c111 kaliber. 

Under den första månaden fä<rbrukadcs 10 °/o av den svåra 
ammuniti onen vid beskjutning av infanteriforma lianer s~amt 
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28 °/o av den m edelsvttra mol stridsvagnsförband och mot orise _ 

rade kolonner. 

Under beskjutningsskedet förhöllo s ig tyskarna anmärl;_ 

ningsvärt passiva. Kl 0530 genombröt ett förband på lre torpcd 

bå tar dimbanken, som avskärmade Le Havrebatterierna, och 

sänkte den norska jagaren Svenner. 

Truppernas överfärd hade, frånsett viss,a av det hårda Yäd

ret förorsakade haver ier, kunnat genomföras enligt plane n. 

T rots alt molmedel utdela ts hade sjösjuka grasserat svårt, vilket 

dock icke påverkat truppernas pres ltionsförmåga. 

Den kra ftiga eldförberedelsen hade mycket slor verkan. I 

varj e fall trädd e strandförsvaret i allmänhet icke i verksamhet, 

förrän anfallsstyrkon1a lwmmit i land. Som följd härav kunck 

landstigningen i sektorerna S, J, G och U ske utan SYårighe l. 

Inom dessa sektorer hade S'trandförsrvaret slutgiltigt bruti ts 

redan kl 1000. 

I ·sektor O mötte däremot kraftigt motstånd. Som ti digare 

nän nts, hade bombningen här icke kurmat genomiföras enligt 

plan. Härtill kmn att 352 tyska fältdivisionen av en h ändelse 

befann sig inom denna sektor för övnintgar i försvar mot land

stigning. Divisionen insattes raskt i försvaret och lyckades Etsa 

fas t dc anrerikanska anfallsstyrkorna på stränderna. Utan LviYel 

inträdde här en kris, som emellertid snabbt övervanns med 

hjälp av fal'tyg och flyg, som på respeklive chefers ege t in itial iv 

snabbt insattes till eldunde;~stöd. Kl. 1300 var 352. divis ionen i 

~rund slagen, varefter de a llierade styrkorna kunde fort säl la 

m ot land. För tyska rna torde 352. divisionens uppträdande 

icke enbart ha varit en fördel. F örbandet synes näml igen 

främst ha varit avsett för molanfall och kom sålunda a lt saknas 

under de närmast följande opera tionerna. 

De alli erade a nfallsd ivisionerna stötte fr ån landstignings

platserna i huvudsaJz r~iU inåt land i avsikt a lt så forl son1 

m öjli gt giva brohuvudet största möjliga djup. Stränd erna mel

lan landsti gningsplatserna rensades av bl a Royal Marine 
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Commandos, som hänid invecklades i el l antal svåra och för

Justbringande s trider. 

Vid D-dagens slut voro inom vardera av sektorerna S. J, 

G och U i medelta l 21,000 ma n landsatta. Inom sektor O Yal ' 

resultatet sämre. 

Antalet förstörda eller skadade invas ionsfarkos ter uppgives 

till följ ande: 

LCT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 

LCA .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 117 

LCI (små) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 22 

LCI (stora) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 21 

Summa 291 

De marina befälhavarna framhöllo kraftigt flygstridskraf

ternas betydelsefulla insaLs som resulterade i a tt ilastning, över

skeppning och landstigning kunde genomföras utan hinder från 

de tyska fl ygs tridskra fterna. 

De tyska motåtgärderna. 

Frånsett torpedbåtsanfallet D-dagens morgon synes dc 

tyska övervattensstridskrafterna icke ha gjort någon insa t ~ 

under sj älva landstigningsskedeL Under den därpå fö,Jjand e 

pct:ioden insa ttes däremot fran1för allt mo tortorpedbåtar i r e

l ~ttvt stor. uts träckning under mörker. Till fö,ljd härav upp

ratlade bntterna med hj ä lp av jagare, torpedbåtar och motor

kanonbåtar under nätterna närblockad av de av tyskarna dis

ponerade hamnarna. Della ledde till en serie nattliga sam

manstötningar, unel er vilka tyskarna i regel ledo de störs':J. 

förlu sterna. 

Britterna anföllo därjämte sys tema tiskt den tyska kustsjö

farten, vilken led betydande förluster. Detta torde ha varit av 

V~ss betydelse, eftersom tyskarna till följd av de svåra skadorna 

Pa landkommunika tionern a harlc stor t behov av sina sjöför

bindelser. 

l 
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Ubå tar utrustade med luftmast (Schnorkel) synes icke ha 

insatls mot överslwppningsf6rctaget. Som följd härav hade 

ubåtarna under den rådande ljusa årsliden svåPt att göra sin 
'"' 

gällande. Cnastal Commands flygplan gjorde en mycket be-

tydande insats och bidrog kraftigt till a lt håll a från Atlanten 

kommande ubåtar borla fr ån dc a lli erades förbindelselinj er. 

På något säLrt fingo hriLLerna kännedom om a lt ubålar Ir;tn 

Brest då och då löple ut, varvid själva utpassagen skyddades 

av beväpnade trålare. Della ull6ste jagmraidcr, vilka föreles 

fram t ill Bresls omedelbara närhel och ledde Lill födust av saYi\l 

ubåtar som trålare. 

Med hänsyn till dc alli erades överlägsenhel i ltlflcn insat te 

Lys1wrna sina flygstridskrafter med slöi·sta försiktigh et unde r 

dager. Under de förs ta 24 dagarna utfördes 16 raider, som 

regel av enstaka flygplan. Anfallen förorsalwdc obetydliga 

skador men verkade störande. 

Vissa fall av v~tdabeskjutning förekomma. Efler någon l id 

ansåg o de allierade sitt herravälde i ruftcn så sä:kcrt, alt eldöpp

ning under dager mot flygplan inom invasionsområdet förb jöds. 

Den för de allierade mest .förlustbri111gande och sv~trbcmiist

rade molåtgärden var den tyska mineringsverksamheten fr;m 

luften. För dessa operationer utnyttjades av allt att döma alla 

disponibla tyska bombplan, vilka Ilögo in Ö·ver operalionsom

rådet så gott som varje nartt i grupper från några få upp till cll 

fem tiotal flygplan. Verksamheten koncentrerades under först e\ 

dygnet mo l den amerikanska sektorn därefter framför allt mol 

den bri Ltiska. 

Såväl akusliska som magnetiska minor Hilldcs. Då tysk;lr

na dessutom i stor utsrlräckning använde svephindrade anonl-· 

ningar, -ökades ytterligare pMrestningen på de redan tidi gar'~ 

hårL ansträngda minsvepningsfö.rbanden. 

Under dc :föt·sta 28 dagarna påträffades följande an ta l 

minor n1 m: 
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Br. sektorn Am. sektorn 
l 
l 

Mintyp m. m. l 
-------------------------~------------~--------------

Förankrade minor ...... ... ........ . 05 91 

Botten minor ........ .... ............ . 117 14G 

Sänkta eller skadade fartyg .. . 19 24 

Summa l 291 l 2G1 

Mineringsverksamheten ökade lwntinuerligt i omfattning 

under de första 14 dagar,na. Efter den 3 juli hörja de den ånyo 

avtaga. 
De allierade uppgiya a ll på tre m~mader sveples vid W)J" ·

mandiska kusten mer än 10 °to av sam ll iga minor som på 5 ~tr 

svepts på alla sjölnit:(sskådeplalser. 

Uppladdningen av brohuvudet. 

Trols framgången hade den första allierade anfallsY[tgen 

lidit avsevärt. Trupperna voro dessutom mycket ullröttrade av 

strider och den hårda överfärden. Slutli gen räknade dc alliera ·· 

de med tyska molanfail dagen efter lands tignin gen. Det vm· 

därför nödvändigt a lt så fort som möjligt landsäLLa starkast 

möj liga förs lärlmingar. Detta skedde i enlighel med den Li

digare omnämnda transportplanen. Antalet ankomna fartyg 

under vissa tidsperioder framgår av föl jande tabell: 

Antal ankomna fartyg 

Fartygstyp per dag under l 
första veckan 

L iberty Ship;; ... ... ... ... ... ... .. . .. . 25 

Kustån gare ... .. . .. . ... . . . . . . .. . .. ... 38 

Trupptransportfartyg .. . .. . .. . ... 9 

LST . .. . .. ... .... . . .... .. ..... .. .. .. ... . 40 

L OT ..... .. . . ... .......... . .. ... ..... .. . 75 

LCI (lar~e) .. . ........ ............. ... 20 l 
Summa l 207 l 

U n der tiden 
D- (D + 24) 

ö70 

788 

180 

905 

1,442 

372 

4,257 

Härtill kom en mängd småfar tyg av olil'a slag. 
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7 juni utlades planenligt de av far tyg sammansalla vög

hrytarna (GOOSE-BERRIES). Den 19 juni ;-mo de synteliska 

h amnarna vid Arromanches 'OCh S t Laurent Lill stor del kla ra. 

Vidare hade de små hamnarna Port-en-Bessin och Comseulles 

erövrats och öppnats för trafik. 

Den 19 juni utbröt en osedvanli gt hård nordostlig sto rm, 

v ilken rasade i tre dygn och förorsakade mycket svåra skador. 

Den syntetiska hamnen vid St Laurent förstördes praktiskt 

taget, likaså fartygsvå·gbry taren i OMAHA-seklorn. En m än gd 

hamnscktioner, vilka befunno sig till sjöss under bogsering gin go 

fö r lorade. :120 av 660 LCT försattes ur stridbart skick. Sam

manlagt förslördes eller strandade 800 fartyg och båtar av olika 

slag. 
De allierade framhålla att vädret förorsakade större sv~ni g 

h eter än fienden, vilke t belyses av följeande tabell över skadade 

och förlorade fa rtyg: 

l Fiendens litgärder Vädret 
l 

l Tidsperiod 
förlust l skador förlust l skador 

' l l 

D -(D+ 6) 64 106 34 106 

I(D + 7) -(D + 18)1 27 29 118 227 

91 l 135 l 152 l 403 

Under de första 31 dagarna (D till D+30) förlorades 261 

och skadades 606 fartyg. 
A v de 800 strandade eller försLärda fartygen kunde så s ma 

ningom icke mindre än c:a 700 bärgas och repareras. Dc LYå 

reparalions{artygen j ii.mtc arbetsgrupperna svamde för icke 

mindre än 553 el11heter. Bärgningsorganisationen angives ha 

funktionerat mycket väl. 
Stormen desorganiserade hela transporltidlahellen. Under 

fyra dygn Yar tillförseln till armen så gott som fullständigt 

avbruten. Transporterna forcerades därför efter stormen m ed 

gott resultat. 
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Den synte liska hamnen vid Arromanches fungerade väl och 

nådde den beräknade lossningskapacite ten 6000 ton/dag. Ham

nen ifråga utnyttjades hela vinlem 1944/1945. Den nedlades 

förs t på våren av följande skäl: De närmare s tridsområdet be 

lägna Kanal hamnarna hade tagits ; vägnätet i Arromanchesom

rådet hade fullständigt förstörts av den Lunga trafiken; tidYa lt

net hade dels sandal igen en del av hamnen, dels flytlat sand 

så alt några av betongkasunerna satt sig, vilket innebar atl 

vågbrytarna ej längre voro effektiYa. 

Underh ållstransporterna över SWORD-sektorn stoppades 

på ett tidigt stadium, emedan sektorn låg under eld från rörliga 

tyska ballerier öster om Orne. Delta förorsakade tydligen inga 

olägenheter. 

Efter Cherbourgs fall föreslogs från något håll, a ll kmwoj

systemet skulle frångås. Della godtogs icke av de marina myn

digheterna dels emedan det var nödvändigt a ll även i fortsält

ningen bibehålla greppet om sjöfar ten, dels emedan fri trafik 

skulle föra med sig en icke godtagbar ökning av signalerin gen. 

Den 4 juli (D+28) 'hade lan dsatts: 1,000,000 man, 183,500 

fordon och 650,000 lon förröd. 

Operation Pluto. 

Redan under första skedel av pkmläggningsarbelel för 

Norn1:.'1ndieföretaget föresi ng am iral Moun lballen, alt drivme

delsförsörjningen i Frankrike skulle baseras på mellan S tor

britannien och kontinenten sträckta olj eledningar. Som följti 

härav utförde<; omfattande undersö1;:ningar, vilka resultera de i 

konstruktionen av två leclnings lyper. 

Den första av dessa benämndes HAIS och beslod av en 

armerad, böjlig ledning med 'i5 mm diameter. Omfattandf' 

för~ök utfördes, vilka avsluLades med utläggning av en ledning 

över Bristolkanalen (Swansea-Ilfracombe). Härvid utnyttjades 

två ledningar om vardera 48 km längd. Utläggningen ~keddc 

fr ån stora trummor nppsl~'tllda på ell för ändamålet ombyggt 
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fartyg, H. M. S. Holdfas t. Ef ter dessa försök bes tälldes stora 

l;.vantiteler HAlS-ledning. 

Den andra lednin gs lypen benämndes RAMEL och bes lod 

av ett stålrör, som var så böjligt, a ll del kunde lindas P't en 

trumma m ed minst 9 m diameter. Lyckade försö'k gjordes med 

en kabelpdm, H. M. S. Perscphonc. Lednings tnnmnoma blevo 

självfallet oerhört tunga. Försök gjordes därför all lägga ut 

ledningen från en trumma, som flöt i va llnet och vid bogsering 

roterade och p ~t så säll lade ut ledningen. Sedan även dessa 

försök lyckats beställdes 5GO 'km RAMEL-ledning. 

Slulligen bestämdes, aH flera ledningar skulle utläggas 

mel lan v\'ighL och Chcrbom~g sarnt a ll båda ledningstypemu 

slmlle användas. 

Utläggningen blev en omfa ttande operation, som beteckna

des med täckordet PLUTO (pipe linc under the ocean). Fii~· 

ändamålet organiserades ,,Force PLUTO». I denna ingick 

fartyg för närbevakning, bogserbåtar, tre l\abclfartyg för HAIS

ledning samt 6 trummor för RAMEL. Personalslyrkan uppgick 

till 1cfO officerare och 1000 man. Av fartygen medförde Ld 

Yardera 160 km ledning, medan del tredje tog 48 km. Led .. 

ni ngslrummorna vm-o 18,;} m långa samt 12,2 m i diameter. 

Dc logo vardera 112 bn ledning; aggregalet vägde med ledni ng 

1600 ton . 

Styrkan baserades p ~1 Sou lhamplon med resenhas i Tilbury. 

Operationen föcrulsatte g ivetvis vackert väder. De slörsin 

sYårigheler, som måste övervinas, utgjordes av tid va llncl saml 

det förhållandet att operationen, när den väl igå111g salls, m~t slc 

genomföras trots ev försämrad väderlek och fientligt mol·sHmd. 

~ngra veckor efter D-dagen bedömdes utsi kterna gyn n

samma, Yarför operali•men ig:'tngsalles. Den synes h~ Iörliipl 

plamnässigL, i Yarje fall gjorde tysk1rna intet motstånd. Sam-

manlagt utlades 4 ledninga;· mellan vVight och Cherbourg. 1'\iir 

Boulogne sedermera togs, utlades icke mindre än 16 ledningm

mellan denna stad och molli ggande engelska kust. 
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striderna på östra flanken. 

Efler mitlen av juni ig ~wgs:a lle tyskarna liYliga oper.a li oner 

1110 t lands:tigningsområdels östra del. Härvid in salles föru tom 

!b en serie h emliga vapen, rörande vilka föl jande kan anföras: 

111äuniskotorpeden. 

Utöver Lid ig.ar e l; ända uppgifter anföres, a ll del la vapen 

kunde göra c:a 5- 6 knop. Av a llt a lt döma kunde del icke 

framföras Hi ngre slräclwr under va tten. Det bekämpades bäst 

med akan och ksp, varvid det eft ers trävades .alt döda föraren. 

vilket ofta lyckades . Dummymänniskatorpeden utnyttjades vid 

några tillfällen för 21tl draga uppm ärksa.mhe len från de om

råden, där dc riktiga torpederna opererade. l dummy - torpeden 

var figuren av en man mMad på förarhyllens glas, medan 

aggre.galet i själva verket Yar obemannat. 

Cirkeltorped. 

Denna uppgiYe<> vara 2,4 m lång och ha en kaliber på knappt 

60 em. Den var elektriskt driven, gjorde 6-9 knop och h adt> 

en aktionstid på upp till 10 timmar. Styrinrättningen var in

ställbar så a tt torpeden först tillryggalade viss sträcka på rak 

kur.s och dä refter hörjad e gå i cirkel. Sedan maskineriet s top

pat, ägde torpeden fly LJzr·afl och fungerade som en drivmina. 

Sprängbåtar. 

Dimensionerna angives till : längel 4,8 m, bredd 1,8 m, fri

hord 0,6 m. De voro utru stade med två motorer typ Ford V8, 

vilka g~tvo en fart av 25-30 knop. Runt förskeppet var anbrag t 

en avb~irare, vilken tjänslg,iorde som »avrlryckare» för ladd

ningen, vars vikt uppgives till 110 kg. Båtarna voro försedda 

med en apparat, som sänkte dem efter viss tid. Besältningen 

utgj ordes av en man. 

Samtliga dessa nya vapen ha.r förelrädesvi s in salts under 

mörker. Massverka n har cf lcrstri:i.vats, vid några tillfällen in

satte lyskarna sålunda upp till 40 människolorpedcr och lika 
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mfmga spri:i.ngbå tar. Samverkan mellan Lb, sprängbåtar och 

människa torpeder har som regel äg t rum, vanid dock sysLe

maLiskt undYiki L s att sätta in torpederna i samma områden solll 

de öuiga vapnen. 
För alt möta hotet i den östra landstigningssektorn mgan i

~ : cradc hr i llcrna en Support Squadron E.astcrn Flank (SSEF ), 

vi lhn trädde i verksamhel den 23 juni. Styrkan omfattade 76 

enheter - huvudsakligen LCG, LCF, LCS och i\IL - med en 

personalstyrka på 240 officerare och 3200 man. 

Fartygen insattes oflla under dager för eldunderslöd p~\ 

britternas vänstra fl ank. Huvuduppgiften var emellerlid a ll 

under mörker hej da de ovan nämnda hemliga vapnens anfa ll 

mot la nds Li gningsområdel. 

För detta ändamöl bildades varje nalt en bevalmingslinje, 

Yilken fr [w Ouistreham Yid Ornes 1111ynning sträckte <>ig för'i l 

6' i nordlig och därefter 2' i nordvästlig riUning. Linj en hil dad~.·s 

av ('DlVäxlande LCG och LCF, vilka ,ankrade med ell avst~\nd av 

600 m mellan fartygen. Linjen gjordes stationär med hä ns) n 

till minfaran och dc navigaloriska svårigheterna. Akter om 

Y·aran'nan LC förtöjdes en ML. Vid larm kastade dessa lo:'s 

och bildade en rörlig bnakningslinjc väster om den stationära. 

En mängd, delvis h:'trda strider utkämpades av dessa hc

\·aknings.linjer. i\led enslaka undan:Lag lycl.;ades de tyska h em-

liga vapnen icke taga sig igenom den stationära bevaknings

linjen . Brillcrna ~n sc de tyska ];,onslruklionerna föga effckl i Y~t 

och sänk te dem dussinvis. Fdn allierad sida uppgives de:'S'1 

lysh1 anfall ha förorsakat följande förluster: 

Månniskotorpcder: En hyssare (Dragon) sv:J.rt skadad, en 

eskorljagarc, tre msvp och en trålare sänkta. 

Sprängbåtar: en LCG sänk l. 

Cirkcltorpedcr: sannoli l; t en J;:ryssare, e tt rcparalion<>fai'Ly~~ 

(Albatross) och Lv[l jagare skadade. 

Den 11 september upplösles Support Squadron, emedan 

tyskarna el å dr i vi t s undan Emgt ostvart hän. Dess samman

lagda fö.rlusler uppgingo Lill: --1 fartyg sänkta; 8 off och 57 m an 

döda samt 3 off och 112 man sftradc. 

475 

Beskjutningen av Cherbourg. 

Erövringen av Cherbourg ingick som ett YikLigL led i el~ 

alliera des allmäm1a planläggning. Behovel av hamnen ifråga 

&lzades y tterligare sedan den syntetiska hamnen vid St Laurent 

förstörts . 

I mi tten på juni bö,rjade amerikanarna nalkas Cherbourg. 

Kra fti g bombning medförde icke önskade resultat mot kust

batteri erna, vilka voro väl skyddade av luafLiga bertongkonslruk

Lioner. Närmare undersökning visade, all batterierna hade 

mycket stora embrasyrer oah sålunda borde vara känsliga för 

beskjutning fn'\n sjön. Med anledning härav beslärts organisa

tionen av en särskild sjöstyrka, vilken lades i beredskap för a lt 

kunna beskjuta Cherbourg omedelbart före amerikanarnas 

anfall. 

Styrkan benämndes »7. kryssardivisioncn>> och ställdes un

der befäl av den amerikanske konteramiralen Deyo. Den ut

ganiserades på följande sätt: 

An-fallsstyrka 

Am slsk Nevada 
Am tunga kr Tuscaloosa (flagg) 

» >> >> Qnincy 
Br lätta h Glasgow 

Enterprise. 

DärutöYer ingick jagare och minsvepare. 

Stödstyrku 

r\.m slsk Texas 
>> >> ArkanS3" 

Enligt tillgängliga underrättelser fanns vid Cherhourg cll 

batteri med 3 st 28 cm kanoner och smnmanlagt 15 pjäser a v 

15 cm eller s törre kaliber. Anfallsplanen avsåg llf2 timmes 

beskjutning. 

7. kryssardiYisionen avgick den 25 juni i gryningen. D~n 

föregicks av minsvepare, medan jagarna utförde bevakning. 

A:lfallo;;styrkan framgick i kolonn m.ed fartygen i fö,lj ande ord-

111ng: Glasgow, Enterprise, Nevada, Tuscaloosa och Quincy. 
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SLödslyrL.·m uppehöll sig längre ut Lill sjöss från Cherhouro 

" räkna L. 

Vid ankomsten till heskjutningsonu·ådet girade styrkan lill 
parallellkurs med kus ten på elt avstånd av 16,500 m från den na_ 
D_e tysk~ batterierna öppnade icke eld. Efter den förs,La lö p
nmgen gJJ"ade styrkan först sydvart och därefter ånyo Lill paral
lellkurs med kusten på eL~ t avstånd av 9,500 m. 

Tyskarna öppnade då eld, vilken omedelbart besvarades av 
fart ygen. Flygeldledning användes med golt r esuiLaL. De 
Lyska batterierna skö,Lo uLmärM. Glasgow träffades upprepade 
gånger dock ulan att fö,rsällas ur stridbart skick. Texas samt 
lre amerikanska jagare träffades likaledes. Att skadorna pä 
far tygen icke blcvo myolwt svåra berodde på att åtskilliga av de 
tyska träffarna utgjordes av blindgångare. Den tyska elden 
tvingade de allierade till kraftiga undanmanövrar. Neyada 
kund e icke följa med i dessa ulan bröt u t ur formeringen och 
manövrerade under Merstoden av beskjutningen självständig t. 

F lygplanen rapporterade alt ~elden låg väl; lrots detta hade 
batte,ricmas molstånd icl<,e n edgåLt nämnvär t efter l 1f2, timmes 
bcskjuLni11g. Konleramiral Deyo beordrade därför, alt beskjut
ningen skulle fortsäLtas. Den avbröts slutligen, seden den pä
gått i 3 Limmar. Närmare 3000 skott sJ,ö,tos, därav 376 sl 35,6 
och 30,5 cm. 

Batterierna hade lidit svåra skador men voro icike full sLL'tn 
digL nedkämpade. Beskjutningen angives dock ha undcrlälla t 
stadens erövring, vilken genomfördes den 27 juni. 

Omorganisation av de allierade styrkorna. 

I och med Cherbourgs fall var den stora överskeppningen i 
stort selt avslutad. Behovet av sjöstridskrafter nedgick, yi!kct 
hade LiH följd, att de allierades styrkor helt omorganiserades. 
Konteramiralerna Vian och Kirk avgingo från sina befäl och 
samtliga anfallsstyrkor upplöstes. Ett stort antal av i desamma 
ingående fartyg överfördes till Ostasien. Dc marirra cheferna i 

Flymoulh, Porlsmouth, Dowr och the r\ore ålerlo-g.o si11a nor

rn:ala befogenheter. 
Amiral Ramsay behåll befälet över hela landslignil1lgsom

rådet. Inom della övertogs befälet över de brittiska sektorerna 
av konteramiral Rivelt-Carnac och ö'ver dc amcTikanska av den 
ameril<anske konteramiralen Wilkes. 

Litteratur: K Edwards: Opemlion Neptune. 
P. Soolt: The batllc of Lhc narrow Seas. 
Tidskrifter. 

Användning av lättmetall på fartyg. 
Av mariningenjören Qösta l(audern. 

" L å"tfmetall har ju i stor utsträckning använts på flottans fartyg se= 
dan åtskilliga år tillbaka och detta har gett upphov till en del diskussion 
och även kritik. Det är min förhoppning, att artikeln skall kunna bidraga 
till att reda ut begreppen på ifrågavarande område". 

(ur ett brev till redaktionen.) 

Skeppshyggeriet har givetvis allLid intresse föi· metoder alt 
spa ra malcrialvikL. Vid krigsfartygsbygge gäller det all få in 
högsta möjliga stridsvärde på eU visst deplacement och ofla all 
öka s tabilileten Lill förm{m för högt placc1~a:t luftvärn, radar
anläggn ingar o d. Ifr[Jga om handelsfartyg gäller, att varje 
sparat lon i stället kan bli nyLLig last under fartygels hela livs
tid. På krig<;farlyg är det oc.kså ett intresse, att ersälta bränn
bara lriikonslruklioner med annat material, och då konuner 
lättmetall ofla väl till pass. P å handelsfartyg kan det vara 
önskvärt aLL ersälta dyrbara och sv[u·importerade träslag med 
anna t material. 

Det finns därför inom sl<eppsbyggcriet goda skäl för an-
användningen av lättmetall i den utsträckning, som detta är 

Tidskrift i Sjöväsendet. 32 
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tekniskt ooh ekonomiskt möjligt. Fö'r krigsfartyg spelar g h el\· is 

den ekonomiska sidan av saken mindre roll. 

Aluminium är ett material, som finns rikligt i. jnrden, det 

har jämförelsevis goda hållfaslhetsegenskaper, go tt korrosions. 

motstånd och är lätt att bearbeta. 

Aluminium har ju varit känt sedan lång tid tillhaka men 

som konstruktionselernent i fartyg, där materialet utsä L tes fö r 

speciella påfrestningar, har det ej kunnat användas föm·än man 

fiek fram legeringar med erforderlig styrka ooh lwrrosionsmot

stånd samt god bearbetbarhet Utan tvekan är det flygeL, som 

påskyndat utvecklingen på det området. I handeln kan al u

minium nu erhållas såsom plåt och praktiskt taget varje önskad 

form av varmpressade profiler och rör. styckviklen är clock 

t v begränsad av götstorleken till omkring 65 kg. 

De viktigaste lättmetallegeringarna och deras 

egenskaper. 

Då de olika leg·eringarnas egenskaper givetvis har avgöran

de betydelse för valet av kvalitet i varje särskilt fall, skall jag 

först med några ord beröra de inom sl"eppsbyggeriet lämpliga-;tc 

och vanligast :använda lättmetallegeringarna (se t.aJJellen ). 

Renaluminium förelwm.;11er i handeln med en renhetsgrad 

av 99,3-99,8 °/o. Vanligt rent handelsaluminium är väl on 

vändbart fö·r en hel del ändamål såsom kokkärl, transpor tfa l 

o d samt folier till förpackning. HåJlfasthetsege.nskaperna iiro 

emellertid ej så goda, att Al lämpar sig som lwnslruktions · 

ma•terial i någnn större utsträckning. 

Väsentligt bättre hållfasthelsegenskaper samt god kon·o

sionsbeständighet och bearbetbarhet kan erhållas, om AJ legeras 

med andra metaller i lämpliga kvantiteter. 

De viktigaste legeringsämnena .äro Cu, Mg, Mn, Si, Ni, Zn 

och Fe. Speciellt Cu, Mg, Si och Ni .ge förbäUrade hållfasthel." 

siffror. Ä ven Mn förbättrar i viss mån hållfastheten. Tillsa lser 

av Cr, ·Mn och Fe användas för att minska kornstorleken. \in 
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förbättrar även korrosionsegenskaperna l ex hos duml- lege_ 

ringar. Ett otal legeringar finnas give tvis, men del är ej s;\ 

m ånga, som ha fått allmän pmktisk användning, och j ag skal! 

h är endast berö'l·a dem , som ha fått större användn ing inon1 

skeppsbyggeriet. 
Man skiljer mellan gjutlegeringar samt smid- och valslege

ringar. Inom var och en av dessa grupper förekonu11 er dess

utom både härdbara och id;e härdbana legeringar. 

Liksom på m ånga andra onwåden råder tyvä LT en gans b 

svår förbistring be träffande läUmeLallegeringarn as benämn in g, 

varför man ej bör bli förvånad, om man i n å1got sammanlnng 

möter andra benämningar, än dem som i det fö,ljandc kom mer 

13'lt användas. Varje firma propagerar för sina legeringar, eh uru 

skillnaderna i praktiken o.fla kunna vara helt betydelselösa. 

Smid• och valsbara legeringar. 

Icke härdbara legeringar. 

Dc viktigaste av dessa äro Al-Mn, Al-Mg och Al-Mg-l\1n. 

Al-Mn. 

Hit hör leg 3 S, som har något bä ttre hållfasthetssiffror i1n 

renaluminium oeh bättre korrosionsmotstånd. Den har ej fatt 

någon större användning i skeppsbyggeriet. 

Al-Mg. 

Till denna typ hör de vanligaste i skeppsbyggeriet mwända 

legeringarna. 57 S med 2,5 °/o Mg, A 50 med 3,5 °/o Mg och 

A 49 med 5 Ofo Mg och 0,3 °/o Mn. Dessa legeringar kallades i 

Sverige förr m agnalium. Rätt framställda ha dessa legeringar 

mycket goda korrosionsegem;kaper, god beständighet mot sall

vallen och svagt alkaliska ·lösningar. De ha även goda h åll

fasthelssiffror och kunna levereras både i glödgat, halvhårt och 

hårdvalsat tillstånd beroende på graden av kallbearbetn ing. 

Bearbetbarhelen är också god, varför de lämpa sig mycket y;i1 

för användning inom skeppsbyggerie t. Ytan går bra att polera 
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]]er eloxera. P (t grund av de Fimförclsevis höga hållfasthels
e 
siffrom a i glödga l lill sl ~md , lämpa de sig äyeu för svetsning. 

Legeringarna ha olika namn i olil'a länder såsom Birmabright 

och K S. See\Yasser. 

l{ärdbara legeringar. 

Hit höra främsl dc ,·älUinda durallegcringam.a, som inne

hålh Al-Cu-:\Ig. De l är Cu-tillsa lsw i dessa legeringar, som 

11er härdnin gseffeklen. :VIest använda äro legeringarna 17 S, 
" 2-:1 S och A 91. l:rlypen till dessa legeringar, som få tt en utom-

orden tligt s lor betydelse är duraluminium, som uppläckles år 

1906. Legeringarna ha den märkliga cgcnsl;,apen, atl efter s k 

upplösningsbehandling d v s uppvärmning tLll c:a 500° och 

has ti g m·kylning eller s k härdning behåller materialet förs·l en 

mjukare konsis len<; n:en sedan inträder en succesiv fö,rbällring 

av hållfasthelsegenskaperna, s k åldring. Aldringen kan ske 

vid rumstemperatur, kallåldring ell er vid c:a 160°, v.armåldring. 

Ka llåldrin gen tar en Lid av 4-5 dygn för fullbordan. Den 

färdiga produkten kallas 17 ST resp. 24 ST. Genom varmåld

ring försämras konosionsegensl,aperna hos dessa legeringar, 

Ya rför den sällan tillgripes. Desa legeringar ha he lydl ig l bällre 

hållfasthelssiffror :in de föregående och kunna 1 delta hänseende 

närma sig s tål •av kvalilet slf 42. Deras korrosionsegenskaper 

äro emellertid sämre. För all förbättra dessa är del ej ovanligt, 

alt duralplåt pläteras med ett tunl skikt av en korrosionsheslän

digarc legering eller renaluminium. Pläleringsskil-:.let har också 

en viss fj ärrskyddande förm~tga, s ~t alt ytan blir mindre ömtåli g 

för y tlrc åYerkan ptt oxidhinnan, och även exempelvis dc ](Jlippta 

kantern a skyddas. A 91 pläterad med ren Al kallas A 71. 

Dessa leger ings lyper benämnas även Bondur (pläterad = Al

bondur), Dmaluminium o s v. 

Al-M g-Si. 

Hit hör leg A -18. Dessa legeringstyper varmåldras under 

3- 12 limmar Yicl 160 ~, \'ar igcnom de uppnå sina högsta hMl

faslhetssiffror. Genom at l Yaricra Lid och temperatur fö r :Jld-
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ringen kan hållfas thetsegenskaperna varier as inom ganska vida 
gränser. A 48 har bä ttre korrosionsegenskaper än duraltyperna 
och användas därför mycket inom skeppsbyggeriet till plåt och 
profiler ävensom till smidda och varmpressade detaljer. 

Gjutlegeringar. 

Icke härdbara legeringar. 

A l-Si. 

Vanligast och mest känd av dessa är si,lumin, som inne 
håller c:a 12,5 °/o Si. Silumin är lättgjuten och har god kon·o
sionsbeständighet och lämpar sig speciellt bra till invecklade 
detaljer. Den är också läll alt svetsa. 

Al-1\lg. 

Vanligast äro leg 320 ooh HS. Dessa äro mindre lättgjutna 
än Silumin. De känneled,:nas av mycket god beständighet mot 
~ctllvatter1, varför de fått stor användning i skeppsbyggerie t. 

Härdbara legeringar. 

Om man till silumin sätter en ringa mängd Mn erhålles en 
legering. som är härdbar och går under benämningen silumin · 
heLa. Upplö,sningsbeh.andling av denna sker vid 520-530° un 
der 4- 6 timmar, och därefter sker åldring under c:a 20 tim ma r 
Yid 150°. 

Förutom dessa legeringar finnas en mängd speciallegeringar 
för olika ändamål såsom deLaljer till motorer o s v. 

Användning på fartyg. 

Försök all använda lättmetall för fartyg gjordes i utlande t 
redan i början på detta sekel. Då man emellertid använde 
Cu-halLiga och orena legeringar och olämpliga arbetsmetoder 
blevo resultaten mycket nedslående, på grund av all lältmelal-
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lerna h asti gt angreps av korrosion. Först sedan man omluing 

1930 fick fram Al-Mg legeringar med goda hållfasthets- och 
l(orrosionsegenskapcr fanns det goda f6rutsällningar föQ' an
vändning av lättmetall inom sk eppsbyggeriet. 

Det är givetvis ej så lätt att uLan vidare säga var det verk-

ljoen lönar sig 1alt införa lättmetall i stället för stål, trä, gjut-
o 

järn eller annan metall, utan delta är en fråga, som avgö,res 
från fall till fall. Enligt en uppgift kan man räkna med att 
varje sparat kg i vikt på ex.empelvis en jagm·e kostar c:a 10 kr 
en siffra som dock torde behöva modifieras med hänsyn till 
nuvarande låga priser på lättmeLall. Profiler kosta nu omkring 
7-9 krjkg och normal plåt omkring 4-5 krjkg. 

Eftersom priserna på lättmetaJ,l äro jämförelsevis höga, och 
läUmetallerna i regel ej ha samma goda hflllfasthctsegen
skaper som stål, ha de än så länge ej annat än i undantagsfall 
använts tiJ,l hela fartygsskrov. Inom Ö'rlogsma.rinerna, och icke 
minst den svenska, har dock lättmetall använts i stor utsträck
ning sedan ett tiotal år tillbaka. Numera användes lätbmetall
legeringar på örlogsfartygen genomgående till inredningsskott, 
luftskott vid pannor, däckshus, ulruslnil1Jgsdclaljer såsom lådor 
på däck o d vidare till isolering i form av folier, till garnering, 
durka r, trappor, lejdare, ventilationstrummor, möbler o d. 
Gjutlegeringar användas för fönsterventiler, diverse beslag, ar
matur i vcntilationsledningar, kåpor på elektriska maskiner och 
appara ter, kåpor på turbiner m m. 

I handelsmarinerna har hitintills föi·ekommit mycket spar
samt m ed lättmetall. Däremot har för civilt bruk, i stÖ,lTC ut
sträckn ing än inom flottan, byggts hela båtar, främst givetvis 
ganska små, av lättmetall. I England byggdes under 1930-talet 
bortåt 200 småbåtar, huvudsakligen livbåtar av läUmeball. Den 
största av dessa båtar färdigställdes 1931 och har sedan varit i 
Otavbruten tjänst ulan alt nämnvärd korrosion uppstå tt. Det 
första ganska djärva försöket i stö.rrc skala i Sverige vm motor
kryssaren Edi för ing T . Kreuger, som byggdes på Götaverken 
år 1939. Den utfördes av dumlmaterial pläterat med renalu
ll1inium, importerat från Tyskland. Båten har ju legat upp·· 
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lagd under krigsåren, men del har visa t sig, att den hitt ilh 

sl~1 tt sig mycket bra. 
I s tället för kopparförhydn ing har också lällmetall an Yii nts 

en hel del. 
Brus lrömskoucernen har varit föregångare i den swnska 

handelsflottan ifr~1ga om användn ing av lä llmetallegcri•l!.(J.r, 

Koncernen har s~~lunda lMit bygga en del livb~1lar i lättmc-tall 

bl a 20 st till molorfartyget Stockholm. Hur dessa stätt sig 

under kriget har jag mig dock ej bekant. De voro c:a 10 n1 

Emga och den totala viktbesparingen jämfört m ed trähata~· 

uppskattade-; till c:a 38 ton. m tt arna byggdes av Birnuabnght, 

en legering av samma typ som 57 S. Vidare har Bros tröms 

beställt tre mindre provbålar i lät tmetall av olika kvaliteter. 

Två slyeken av dessa .äro ni tade och en är h elsve tsad. 

Det är give t; a ll lättmetall just för livbålar är synnerligen 

lämpligt. erandrisken elimineras, båtarna gis tnar och ru ttnar 

icke och beständigheten mot mask o d är en stor fördel i ji'tm

förelse med trä. Del är därför i nftgon mån ägnat att fönan a, 

a lt fiollan alltjämt h~tller fast vid småbåLar av trä. Visserligen 

lägg~r man övn ingssynpunk ter på livbålarna, som därför skola 

vara välseglande, men jag a nser inte, a tl delta är ell bärande 

skäl. Dylika exercisbåtar b5r man ej släpa omkring på h ave t 

med 30 knop, ulan dc böra förläggas vid skolor och baser. Trä

båtar höra ej hemma på moderna örlogsfartyg. 

Utom till sm~lb~'tlar har lättmetall på handelsfartyg cnda<> l 

använ ts till bryggor och S·lyrhytler samt enstaka deta lj er d v s 

huvudsakligen som orsä ltning för trä ell er annat omagnetiskt 

material. Förutom vi kt vinner man därvid också ökad stabili 

tet, vilket många gånger vid m oderna svetsade konstruktioner 

är mycke t önskvärt. 
ELL intressant exempel på användning av lättmeta ll i större 

skala var del norska molorfartyget Fernplanl, som byggdes 

år 1939. 
På detta fartyg ruwändes lättmetall i ganslza stor utsträc l;

ning till däckshus, bryggskärmar o d, inalles c:a 14 ton bl l

metall som cr<;itlning för c:a 40 ton stål. Fartygel har varit i 
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<: tändig tjänst under hela kriget i a lla slags fan alten och några 

;1ä111nvärda skador h a ej uppstått på lättmeta llen enlig t rapport 

fr ån en 1945 företagen grundlig inspektion. 

Aven Broslr·ömlwncernen har börjat hygga en de:l däckshus, 

bryggm· och skorstenar i läHtmetall, än så länge dock hmske 

111es t i cxperimentssyfle, och i viss mån därför alt teak ej kunnat 

erhållas under kriget till styrhylter o d. En blygsam börj an 

oJ· ordes på elevskeppet Albatross, där styrhyttens Ö·vre del bygg
" des av lä ltmeLall. Om försöken ge gynnsamma resultat, vilket 

man har anledning förmoda, komn"ler koncernen troligen alt 

fortsälla på den nu inslagna vägen. 
Man kan därför antaga, att Snta'bba handelsfartyg inom en 

ej avlägsen framtid får styrhytt, skorsten och inredningsskott 

av lättmetall. Lejdare, durkar, ventilationstrummm och föcr

bindelsebryggan på tankfa rtyg o d hör nog också till de deta.lj er, 

f.om u lan sv{tr igh el kunna u lföras av lä llmeta ll . Däremot vill 

jag ej pås tå, a lt lättmetall kormner a tt användas till he.I a fa rtyg, 

ehuru detta ej beror på korrosionsfaran, utan främst på det 

höga priset och svårigheten all övergå till ett helt nytt material 

vid konstruktion av h.andelsfaTtygsskrov, då dimensionering och 

utfönmde av dessa regleras av en mängd särskilda bestämmel

ser, som ej utan vidare kunna tiUämpas på det nya materialet. 

För färjor , flodbatar, mindre passagerarebåtar och skärgårds

båtar , är det doek ej omö,jligl, att man så smånJingom kanuner 

alt hell övergå till lä ttme tall bl a för att vi1ma stabilitet, fart 

och minskat djupgående. 

Dimensionering och utförande av 
lättmetallkonstruktioner. 

En fråga av stor t intresse är givetvis, hur en ev lällmetall

konstruk~ion sk1ll di1nensioneras. Det är emellertid svårt alt 

härför uppställ~ n ågra generella Icgler. 

Vid gjutn.a konstruktioner kan man som regel räkna på 

~amma sätt som för gjutj ärn, men med hänsyn tagen till de 
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lägre hållfasthetssiffrorna. Vidare kan man ej alllid bortse 
från lättmetallens låga elasticitetsmodul, som ger stor n edböj
ning i förhållande till påkänningen. 

Vid konstruktioner uppbyggda av plåt och profiler, får lllan: 
skilja på sådana konstrulztioner, som utgöra styrkcfö~'band , och 
sådana som mera utgöra fyllnadsgods såsom exempelvis inred. 
ningsskoU. Vid styrkeförband måsle man givetvis taga h ämy11 
till lättmetallernas hållfasthetsegenskaper och ofla även till den 
låga elaslicitetsmodulen, så att man ej får för svaga och Yeka 
konstruktioner. Då man numera ofta kan räkna med att an
vända lättmetaller med i det närmaste samma brotthållfas thets 
siffror som de vanliga handelskvaliteterna av konstruktionsstå l, 
kan man räkna med följande: 

l) Med samma brotthållfasthet mot böjning väger lättmetall 
balken obetydligt mer än tredjedelen av stålkonstruktionen . 

2) För samma nedböjning måste Al balken givas 3 ggr så stort 
tröghetsmoment som stålbalken. Den väger då omkring 
hälvten av stålkonstruktionen men har dubbla brolth~tll
f::tstheten. 

3) Vid samma vikt är lättmetallbalken 8 g.gr så stark som 
stålbalken rnedan nedböjningen är endast omkring 15 ° · ~ 
av stålbalkens. 

Nian kommer alltså till, att om man ej är absolut bun de u 
av en viss tillåten nedböjning kan lätbnetallkonstruktionen göras 
mellan 50-70 °/o lättare än motsvarande stålkonstruktion, vilket 
svarar mot omkring 6 kr kostnadsökning per sparat kg. Lätt 
metallkonstruktionen blir då starkare än motsvarande stålkon
struktion. Svetsningen ställer dock stålet något gynnsmnmare 
än dessa siffror ange. 

En fördel m ed lättmetallerna är, att de ha större >>arbets 
förmåga». Den låga elasticitetsmodulen gör, att de på h elt 
annat sätt än stål genom deformation absorberar e'l1 chock u tan 
att fortplanta den. 

I vissa fall, exempelvis vid däckshus och avbrott i kon
struktionerna, kan det vara en ren fördel med ett mjukt material. 
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Man tvingar då ned spänningarna i den bärande slålkonstruk
~jonen exempelvis huvuddäcket, och risken för brott ,j den sva
nare däckshussidan elimineras. Detta har bl a experimentellt 

~åvisats i ~ngland. . . . .. .. 
Brotthallfastheten d!1V1derad med spec v1kten ar for dc 

]Jästa Al legeringarna lika hög som för krommolybden stål. 
Lättmetallen har dock ej stålets seghet, och därför lämpar sig 
icke lättmetall till kanonfundament, krankonstruktioner och 

liknande styrkefö,rband. 
Vid icke styrkefö,rband ligger pwblemel till pil ett helt annat 

sätt. Det gäller exempelvis inredningsskoU, dörrar, durkplåtar, 
ställningar av dika slag o d. Här kan tnan ej göra stålkon
strukticmen hur klen som helst, av rent praktiska skäl, och man 
kan ofta nöja sig med samma eller i det n ärmaste samma di
mensioner för lältmetcallkonstruktionen, som för molsvarande i 
stål. Viktsbesparingen blir då proportionell mot specifika \0ik
ten eller ej mindre än c:a 65 °/o. 

De slörsta erfarenheterna från användning av lättmetall 
finnas f n inom örlogsflottan. Marinens erfarenheter Lyder på, 
att stål bör bibehållas för viktigare bärande förhand, och lätt
metall huvudsakligen användas som utfyllnad. Vid konstruk
tion av däckshus, inredningsskott och liknande, kommer man 
då till, alt stål och lättmetall bör kombineras, på så sätt att 
man gör en bärande stålkonstruktion, som sedan fylles ut med 
lättmetall, d v s man erhål<ler en slags komposilkonstruktion. 
Jag vill emellertid erkänna, aU meningarna äro delade om 
lämpligheten i detta. Många hävda nämligen, att på grund av 
olikheterna i elasticitetsmodulen kan stål och lältmelall ej 
samarbeta. På sätt och vis är nog också detta sm1t, men jag 
tror ej den synpunkten bör överdrivas. stålkonstruktionen bÖ'l' 
dock utföras så stark, att den ensam kan uppbära alla påkän
ningar. Det kan ju seda n ej undvikas, att lättmetallen med
verkar i mån av förmåga. Man bör därför kunna räkna med 
en lägre säkerhetsfaktor än om lättmek'l.llen ej finnes. 

Marinen har haft en del mindre goda erfarenheter av de 
Under kriget byggda jagarna i det att en del lä ttmela llkonstruk-
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Lianer ej visat sig ha erforderlig styrka. Som regel har dit en 

del av lättmetallen ersalls med stål, och så vitt jag lyckats u t
röna, ha svåri gheterna därigenom försvunnit. 

Med anledning av dessa erfarenheter är det därför just det 

ovan skisserade lw mposi Lbyggna dssäLLet, som genomgående t il\_ 

lämpals på de nya under byggnad varande jagarna Öland och 

Uppland. AHa däcksbalkarna bäras L ex på dessa far l\·g p;1 

vissa bestämda a vst:lnd upp av ganska kraftiga s tålstötlor. som 

i'tro svetsade in mellan däcken. Dessa slöHor ingå ofla som s['lcr 
b 

till lättmelallskott, varför man i färdigt skick ej kommer a tt 

ligga märke Lill dem. 
Speciellt in tressanta äro däckshuskonstruktionerna. F örliga 

däck'ihnsel är högt och översta våningen uppbär ell pansrat 

manöverlom och däröver elt tungt centralsikte lillsamnwns 

vägande c:a 10 I'Jn. Från 'lmnel går en kahellrumma ner i 

hu· tyge t men i övrig l finnes det .inget, som fordrar stål. S liirre 

delar :w dftckshusel är därför uppbyggd av läUmeLall, men i 

denna läLLmeLallbyggnad är inkomponerad en stålkonstruktion, 

som sträcker sig ända ned till huvuddäcket och som ensam för

m år bära upp vikterna. Aven de delar, som kunna utsätt~ fö r 

överbrytande sjö och »blas t» fdm kanonerna, äro utförda av 

sl:ll. Om man toge bort all lättmelali skulle :alltså denna 

ka nske något egendomli ga stålbyggnad stå kva r. 
A ven en del andra lä llmetallkonstruklioner på den nya 

j agartypen förtjänar all omnämnas. 
Eftersom priset per kg på lätlnlelallprnfiler är omkring 

dubbelt så högt som på plåt, var det ell önskemål a lt minska 

åtgången på profiler. Därför ha sta gen slopats på en hel del 

inredningsskott som i s täll et gjorts korrugerade med mw kel 

go tt resultat. 
Inredningen i luftvärnsammunitionsdurkarna är utförd helt 

i stål och lä ttmetall och äwn själva durkarna äro utförda av 

~{ mm lällmetalldurkplå t. Denna tunn a durkplåt sviktar någol, 

vilket dock ej innebär, a ll den är underdimensionerad. 
I rum där lättmetallen blir särskilt utsatt för fuktig sal~

hallig luft, eller s t~JCnd e valten bör man g i vetvis vara försildig 
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d al1 vändnin o· en och taoa h änsvn härtill vid konstruktionen. we o o " . 
I l<öl< och Lväll.rum förses sålunda skollen numera alll1d m en 

en syllsplå t av stål, som är så hög, a lt_ förhand~ t stål-läLLmelaH 

ej behöver s lå i va llen och fukt, ty 1 annal fall uppkommer 

aivetvis ,lzrafli g galvanisk fr ä tning. I kylrum, rum för lakegods 
o "l 
0 d bör läHmeLall hell undv1 'as. 

Man bör vid lällmetallkonslruktionernas utformning även 

tänka på, a ll frikli·onslwefficienlen hos lättmetall är hög, varför 

alidni ng lättmetall m ot lättmetall oller mol stål hö.r undvikas. 

Det h årdare sHllet h ar vid frikti onen förmåga a ll snabbt ä ta sig 

in i lättmetallen. Detta gäller exe1npelvis möbler med l ttdor, 

:okjutdörr:ar. På alla möbler är därför mtmera a ll glidning an

ordnad mellan trälister eller meHan trä-lällmelall. 

Behandling av lättmetall. 
Det är under tillverkningen lätt och behagligt att arbeta 

med lättmetall, bl a därfä>r a tt kranar och lyf tanordningar ofta 

kan undvaras. 
P t1 orund av de t hö.o-a pr iset bö,r kvantileten fallande skrot 
. G b 0 

vara så liten som möjligt och legeringarna böra h ållas åtskilda. 

Materialet mås te behandlas med en viss försiktighet, så att ytan 

ej skadas. 
LäLLmetaller kan mycket väl behandlas med skärande verk-

t~rg, d v s svarvas, hyvlas, häsas, honas och sågas elc men 

metoderna ha genom erfarenhet lw mmil alt avvika en del från 

behandlingen av stål och andra metaller. Särskilda verktyg 

höra användas eft ersom vinidarna böra vara något olika. 

Has ti gh eten hör vara s tor och speciella .smörjmedel, såpvatten, 

olj eemulsion eller fotogen ha visat sig fördelak tiga. Eggarna 

på verktygen m ås te vara yttterst jämna och skarpa, om man 

skall uppnä elt go ll r esullal. Wolfram Carbidstål ge det bästa 

resulla let m en även slz.arpa snabbs tål kan användas. 
Varmpreso;ning av lättm elall a nvändes ofta. Det är därvid 

av vikt, a tt materialet erhåller r ä tt temperatur. I vissa fall går 

det även alt använda kallpressning; förutsättningen härför är 
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dock, a l t ma terialet är ren t och mjukt. Lättme tall kan lätt 

klippas med exempelvis pullmaxsax och sågas t o m ll1ed 

vanlig cirkelsåg avsedd fö,r trä ungefär som man så <>ar mas o ni le o . 

B ockning, böjning och flänsning. 

Dessa behand lingsmetoder kunna .i allmänhel utföras i ka llt 

tillstånd för i sl;cppsbygger iel förckonu11ande behov. UppYiirm

ning behöver endast tillgripas vid svåi'<lrC böjning. under inn a 

omständigheter får temperaluren då uppgå till mer än omkri~o-
5000. I allmänhel erfordras endast omkring 320°-370° elle~ 
bgre temperatur. Vid dylik glödgning försämras hålHaslhcts 

egens],apema, m en uppvärmning till 200° under c:a 15 min har 

~om regel inga skadli ga följder. Härdbara legeringar kan for

mas efter härdningen men innan {lldringen verkat. Man mustc 

även vid dessa operationer la h änsyn till den stora iriklionen 

mellan stål och lättmetall. Vcrlctygens ylor m lls le di:irför vara 

glat ta och smörjning undcrlätLar ofta. Grader och skarpa kan

ler bör avlägsnas frun plåten i närheten av böjnin!!sslällel och 

i allmänhel är del lättast :att uppnå smä böjni1; gsrader, cL1 
godsel bockas vinkelr~ill m ol valsriktningen. 

Nitning. 

För sammanfogning a v lättmetall användes övervägande 

nitning med lättmelallnit, som kallnitas, för att ej nitmaterialels 

h ~lllfaslhels- och korrosionsegenskaper skall påverkas genom 

värmning. I vissn fall kan dock en försiktig uppvärmnin o· till 

Ettas. Vid beräkning a v ni t förband bör man därför också bortse 

Idm friktionen mellan de hopnitade ytorna. 

Själva nitningsförfarandet var förr detsamma, som vid n it 

ning av stålnageL Vill man uppnå bästa resultat bör dock n it 

ningen ulföras på annat sätt och enligt den metod, som allmänt 

anviindes av flygindustrien. Genom kraftig hamring fö.rsämras 

nä m l igen nitmaterielels hå llfasthets- och ev även km·,rosions

cgenskapcr. Hårdhelen ökar Jo-afligt och risk för sprickor upp

komm er. 
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Den nya me loden går u l på, att ni len slås med ni lhammaren 

fr i'll1 skallsidan. ·Mothållet placeras på motsaHa sidan. Helst 

bör m an använda maskiner, som slå 1ned långsamma kraf tiga 

slag (s lor slaglängd). Niten väller genom denna metod i hålr:t 

och ett ostliknande huvud uppslår, som bör vara c:a 1,5 n::~gel

diam. Vid beställning av nagel tillägges c:a 1,5 D för del~a 

ändamål. Som en allmän J·egel kan man säga, all tiden för 

nitningen i sek ej bör vara längre än nitdiametern i mm. 

Nagelh~1len skola allt id borras, ej pressas, och del är av vikt, 

att graderna i hMet bortlagas och givetvis få verktygen ej på

verka den omgivm1dc plåten. Vid slätnitning t ex vid skjut

dörrar kan som regel denna metod ej användas, utan man får 

då ni ta p{t vanligt s ä l t. 

skruvning. 

Galvaniserade eller kadmierade bullar höra alll id a1wändas. 

Bullarna höra vara genomgående vid skruvförband i lällmclall. 

Pinnbultar böra alltså undvik:as, likas{t skruvar .av me tall. 

Svetsning. 

För sl ~tl h åller ju svetsningen numera pa all alllmern. 

tränga ut nitningen. Vid lältLmclallcgeringa r är Iörh[lllandct ej 

det samma, på grund av dc speciella svårigheter, som svetsning 

av dessa erbjuder. Vanlig l olegenat stål levereras ju i allmän

het i glödgat tillstånd och dess h :J llfasthetsegenskapcr förändras 

därför ej genom uppvännning. Lättmetallen användes däremot 

i mer eller mindre h årdvalsat eller härdat tillstånd, och del kan 

därför ej undvikas, all hållfasthelsegenskaperna hos materialet 

vid svetsning försiimras intill svelsstället. I vissa fall kan man 

dock företaga förnyad yfu·mebehandling efter svetsningen, men 

som regel ställer sig detla för dyrbart. 

Lättast att bemästra är gossvetsningen. Emedan alumi

niumoxid snabbt bildas och densamma ej reduceras av svets

lågan och ej h c.ller smältes, m~tste ett lämpligt flussmedel till

sättas. En annan fråga, som måste beaktas är, a l t Al har 3 g gr 
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så slor värmeledningsförmåga som järn, varför förhållandevis 
mer värme å lg ~1r. Vidare är ulvidningskoefficienten hos Al c:a 

dubbelt så slor som hos järn. Som tillsatsmaterial användes 
som regel ren Al eller en tråd med 5-6 °/o Si. Vill man ha 

goda hållfasthets- och korrosionsegenskaper hos fogen hör dock 
samma materialkvalitet som grundmaterialet användas. 

Legeringarna Al-Mg-Si, Al-Si och Al-Mn äro lätlas t a tt 

svetsa. A '18 är sålunda lämpad för svetsning. 
EleJ..:lrisJ..: svetsning av läUmetall är svårl .all utföra fu llt 

tillfredsställande. ESAB har emellertid nu utexperimentera t 
en elektrod OK A 5, som ~ir avsedd för svetsning av leg 57 S. 

Svårigheterna bero även h är framför allt på oxideringen, den 
stora utviclningskoeffici enlen, och den höga värmelednings 

koefficienten. E n del helsvetsade småbåtar ha på senaste tiden 
byggts hl a för Broströms med gotl resultat. Vanlig horison tal 

svets är all föredraga. Svetsning hör nndvikas på durallege
ri ngar, som äro ulsall.c'L för saltvatten, därför att de efter svets
ningen angripas :av inlerkrisLallin korrosion. 

Korrosionsfrågan och dess betydelse för valet 
av legering. 

På grund av korrosionsrisken kan man i skeppsbyggeriet 
vid valet av legering ej enbart utgå ifrån de för varje ändamal 

lämpligaste hållfaslhelssiffrorna, ty det kan då hända, att m an 
får en legering, som äger dåligt motstånd mot saltvatten och 
havsluft och av detta sl.;äl är olämplig. 

Ur praktisk synpunkt har man att taga hänsyn till två typer 

av korrosion nämligen: 
l) direkt angrepp p~1 metallen genom havsvalten eller fuktig 

luft, 
2) angrepp genom gah::misk inverkan. 

Dessutom förekommer s k interkrislallin korrosion, vilken 

förldaras såsom elt ime galvaniskt fenomen i det att de ol ika 
kristallerna i en legering kunna bilda lokalelcment, varigenom 

4U3 

upplösning s~1 sm ~mingcm sker i korngränserna. Inlerkrislallin 
j{_orrosion uppkommer, som redan nämnts, speciellt i varmåldrad 

dural. De legeringar, som numera användas äro i vissa fall 
~ådana, a tt god molståndshaft mot det ena slaget av korrosion 

är par.acl med dålig motståndskraft mol det andra. 
.Med hänsyn till aluminiums ställning i den elekbrolytiska 

spänningskedjan, betydligt oädlare än zink, skulle man vänta, 
att aluminium har mycket dåliga korrosionsegenskaper. Delta 
är emellertid icke fallet. Anledningen härtill är, att Al och dess 

legeringar i närvaro av syre redan vid rumstemperatur snabbt 
överdrages med ell tunt oxidskikt Al30 3 • Härigenom färskjutes 

Al i spänningskedj an till en bättre plats, och det är sålunda 
oxidhinnan, som ger den dess motståndskraft. Mg och Si ha 

som tillsatsämnen förmågan aU ge goda skyddshjnnor. i\'i, Cu, 
Zn och Fe ge däremot ett porö,st oxidskikt De ämnen, som äro 

ädlare än Al ge med andra ord en sämre sl<yddshinna. 
Det är sålunda en tämligen utbredd missuppfattning, att 

tro att lättmetallerna äro dåliga ur korrosionssynpunkt 
En uppfattning härom kan man få, genom att mäla an .. 

greppshastigheten i en sur !ösning (3 °/o NaCl l 0/o HCl). Vid 
försök i en dylik lösning under två veckor erhölls följande siff
ror på viktminskningen i grjclm3 

Stålplåt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,83 
17 ST .......................... . . 
Ren Al ............ .. ........... . . . 

57 s ....... ... ........ .... ....... . 

0,20 
O,o7 
0,0"1 

Vi se si\lunda, a ll t o m duralplåt är nära 10 ggr så mot
ståndskraftig som stålplåt. En uppfattning om_ elen elektro

lyti !Sk::t ställningen får man exempelvis genom alt uppmäta 
potentialskillnaden gentemot ren Al i 2 Ofo koksaltlösning. 

Följ ande värden erhållas 
i\Ig . .............. . 
Zn .......... ... . ... . 
57 s ... ........ .. .. . 
Kaclm i u m . . ..... . . . 

Ren Al . . .... , ...... . 

-850 millivolt 
-300 )) 

-- 100-50 )) 
-20+10 

o 
)) 

)) 
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17 ST . ..... .. ..... . 
Järn, stål 
Mässing ..... . ... .. . 
Ansl stål . . .... .... . . 

+ 150 
+50+150 

+500 
+800 

)) 

)) 

>> 

>> 

Av siffrorna fram g{tr, aU exempelvis 17 ST är bättre ställd 

ur galvanisk synpunkt än 57 S men sämre gentemot saltvallen. 

Kadmium samt järn och stöl ligga som synes väl tiH i fö rhål

lande till Al. l\Iässing och rostfritt stål böra däremot aldricr 
t) 

sammanhindas med lä llmdall. 

Söker man värdesätta legeringarnas egenskaper i saltYa tten 

och säller Al = 100 erhållas ungefär följande siffr·Oil' 

57 S, A 50 och A 49 . . . . . . . . . . . . . . = 105 

A_ 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = 90 

Al = 100 
17 ST oplilerad .. .. .. . .. .. .. .. .. . = 20 

17 ST pläterad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = 70 

Med ledning av ovanstående kan följande regel uppställa s: 

Samtliga förhandsdelar i en konstruktion böra vara ulfö1rda av 

samma legering, för att icke galvanisk frätning skall uppkomma 

i derl ena eller den andra riktningen. Denna legering bör yara 

möjligast beständig mot angrepp av saltvatten. En Al-Mg le

gering av typen 57 S är följaktligen enligt ovanstående tabell 

lämplig. Fö-r profiler är dock denna legering icke alltid a lt 

rekommendera, då den har alltför låga hållfasthetssiffror. För 

flottans fartyg användas därför numera följande lättmetall

kvalileler 
PEtl leg 57 S % H 
Profiler leg A 48 härdad och åldrad 

Nagel leg 57 S glödgad. 

1\'itar höra aldrig Yara av oädlare material än den omgiyan de 

plåten. Gjutlegeringar böra vara av samma typ som de valsade 

och fria från C:n. Lämplig:1 typer av legeringar HS och leg :l20. 

Om man skall genom nilföQ·band sammanfoga olika Hi ll

melallk val ileler eller lättmetall och stål måste ytorna väl iso

leras fr{m varandra. För övrigt är det viktigt a tt komma ilw g. 

a ll 

495 

l) korrosion aldrig kan uppträda i fullständigt torr luft, 

2) Al måste underh ållas liksom alla andra metaller, 

3) yid u ppförande av konstruktioner måste man Linka på kor

rosionen både genom direkt angrepp och genom galvaniskt 

angrepp. 

Y thehandlin g. 

Ifråga om isolering och ytbehandling av aluminium har 

man både i Sverige och i utlandet kommil fram till följande 

metoder, som visat sig verkningsfulla. 

Före hopsältningen av slål-lättmetall samt olika lällmelall

kvaliteter strykas anliggningsy~orna med s k Maringluc utspädd 

med bensol. Då stål ligger an mot lälbmelall är det även lämp

ligt att galvanisera slålet. Mellan exempelvis m ässing ooh lätt

meta ll bör man inlägga ett ometalliskt material i anliggnings

ytan. Vid anliggning mellan san1ma lättmetallkvaliteter slryk:as 

ytorna med s k zinkkromatprimer. Enligt vis.sa nyare uppgifter 

är Bariwnkromat ännu bättre. Vid förband, som kmnma att 

stå i fukt, bör man täta medlinneremsor indränkta med Marin

gine resp zinkkromaL Eventuellt kan man här använda tjock 

zinl;.vitt i linolja. Blyfärg bör däremot undvikas, då den icke 

ger samma korrosionsskydd. Ä ven naglar ooh bultar böra 

doppas i isoleringsfärg resp skyddsfärg. Trä, som ligger an mo-t 

lättmetall bör impregneras och anliggningsytan målas. 

Ytbehandling och målning måste också ägnas stor omsorg. 

Den yta, som skall målas, måste förs.t omsorgsfullt rengöras från 

fett med bensol eller trikloretylen. Målningsexperterna fö,rorda 

dessutom att y la11 uppruggas på lämpligt sä tt, så alt färgen får 

gott fäste, exempelvis genom sandblästring eller borstning med 

sLlt lborstar. Jag har emeller tid den uppfattningen, att man 

härigenom förslör den skyddande oxidhinnan och ökar an

greppsytan, och metoden tillämpas ej i flottan . Några svårig

heter att få färgen a ll fästa och sitta kYar ha trots detta ej 

uppstått. 
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Som grundfärg och skyddsfärg användes överallt zinkkro
nmlprimer. Denna färg skall dimsprutas yltterst tunt, så a tt 
ytan nätt och jämt täckes. Givetvis är det av vikt, att a lla 
oåtkomliga ytor såsom baksidan av garneringsplåt o d äve11 

målas med skyddsfärg. Som läckfärger anses synteliska olje
lacker vara lämpligast. 

S k elcxeri111g eller anodoxidering ger en synnerligen mo t
ståndskraftig och tilllx1.lande yla och kan erl~ållas i en m ängel 
olika färger. Denna oxidhinna är ojämn och mycket läm plig 
som underlag för målning. Metoden är dock ganska dyrbar, 
varför den ej fått någon större användning inom skeppsbyg
geriet. 

Mycket mer skulle givetvis vara att säga om lättmetallernas 
användning i skeppslbyggeriet. Bl a har jag avsiktligt undviki t, 
att tala om deras användning för dieselmotorer, dels därför a ll 
delta område i många avseenden skiljer sig från det rena 
skeppsbyggeriet, dels därför att vi ännu ha ringa erfarenhel 
där:w i vårt land. utan tvivel finnes emellei'lid även h är elt 
stort fiilt för ökad användning av läUmetaller. 

Vi ha ämm ej så många års erfarenhet från användningen 
av lättmetaller på fartyg och de erfarenheter vi fått ha ej all lid 
varit hundraprocenligt gynnsamma. Emellertid kan nog miss 
lyckandena som regel tillskrivas bristande erfarenhet, olämplig t 
val av material, bristande underhåll o s v. Det är givet, att om 
man ger sig in på något nytt, n11åste man också vara bered d a ll 
betala n l1got för lärdomarna, ty man kan inte vara fullärd fd\ n 
hö,rjan. Användningen av lättmetall i floHan har emellertid 
väckt en hel del kritik. Kan delta ej i viss m~m bero på, al i 
floHan här varit föregångare, under det all marinen fö,r 6vri1g l 
vanligen använder det s!Om är utexperimenterat :av 1andr.a. I s~1 

fall kan kritiken tagas med ro, och vi bör forts ä lt.a pf1 elen 
inslagna vägen. Det är nämligen obestridligt all infömn dcl 
av lättmetall på våra farlyg inneburit ell stort framsteg so1 11 

medfört många fördelar. 




