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1. Invaldes till arbetande ledamöter av Sällskapet: 
Kommendörkaplen \V. Edenberg. 
Kommendörkaplen N.-E. ödman. 
överstelöjtnant S. H. Gråberg. 
Kommendörkapten H. C:son Uggla. 
Kommendörkapten O. Lundblad. 
överstclöj lnant S. A. Stade. 
Kommendörkapten T . L. Norinder. 
Mar indirektör P. G. Liljckvist. 
Förste marinläkare F. Stenkula. 
Specialingenjör R. L. Hultin. 

2. V aleles till föredragande och suppleant för 1953 i 
vetenskapsgrenen sjökrigskonst och sjökrigshistoria leda
m oten Rudling resp. ledamoten Edenberg. 

3. Valdes till föredragande och suppleant för 1953 i 
vetenskapsgrenen skeppsbyggeri och maskinväsende leda
m oten P. G. Lilj ek vis t resp. ledamoten Samzelius. 

4. Föredrog Beredningsutskottets ordförande Utskot
tets u tlåtande angående inlämnad tävlingsskrift benämnd 
»Studie över sjökrigets element». Beslöt Sällskapet att 
belöna skriften med hedrande omnämnande. Vid bry
tande av namnsedeln befanns denna innehålla valspråket 
»Havet är vårt öde». 

5. Föredrog Beredningsutsko ttets ordförande Utskot
tets sk rivelse till Sällskapet angående granskning av ar
tik.lar i Tidskrift i Sjöväsende under perioden 1 juli 1951-
30 juni 1952. 

Tidskrift i SjöväsendP1 4L 



580 

Beslöt Sällskapet all författaren till artiklarna »Sj älv
sprickor i patronhylsor» och » ~Utgra synpunkler på be

ställning, konstruktion och tillverkning av krigsmateri el», 
kaptenen vid flottan Y. Hollof, skulle tilldelas Sällskap ets 
medalj i s ilver jämte 250 kronor. 

Högtidssammanträde den 15 november 1952. 

l. Valdes till ordför ande för arbetså r et 1952-- 53 he

dersledamotEn Samuelson. 

2. Sällskapets silvermedalj jämte 250 kronor i p en
ningpris överlämnades till kaptenen vid KungL Flatlan 

Y. Ho1lof för två av h on om i Tidskrift i Sjöväsendet fö r
fat tade artiklar. 

3. Föredrog sekreteraren utdrag ur minn esteckningar 
över avlidna hedersl edamoten Unger och ledamöterna 

Pauli, Allbranclt, Söderbaum, A. \V. Lindgren och Chri
s t off ers son. 

4. Föredrog sekreteraren b er ä ttelse över Kungl. ör
logsmannasällskapets verksamhet uneler ar be t så re t 19;) 1 
- 1952. 

5. Föredrog ledamoten Blidbe rg utdrag ur leda mo

len Lindemalms å rsberättelse i sjökrigskonst odt sjökrigs
historia berörande atlantpaktens militära organisation . 

6. I samband m ed n edlägga nde av sitt ä mbete höl l 

ordföranden, h ed ersled amoten Samu elson e tt anförande 

som b eh andlade »Synpunkter på b e tin gelserna för m ari 

nens del i invasionsförsvaret». 

581 

Berättelse över Kungl. Örlogsmanna:: 

sällskapets verksamhet under 
arbetsåret 1951-1952. 

l. Sällskapet lwr varit samla t till et t högtidssam
manträde och sju ordinarie sammanträd en. 

2. Sällskape ls ämbetsmän ha varit: 

Ordförande, hedersledamoten Samuelson, 
Yice ordförande, ledamo ten Stefenson, 
Sekreter are, ledamoten Hermelin. 

3. I B eredninusutskottet ha, utom vice ordföranden 
och sekreteraren, ingått: 

Ledamöterna Xyman, Molander .och Stm·ck m ed leda
mötema Puke, l ' h. Lindgren och Eng som supplean ter. 

.J. lnträdewnförande jämlikt stadgarna § 31 h ar av
givits av ledamö terna Norl ander , Ullman, Segrell. Bong 
och L a nge. 

5. Årsberätt elser ha avgivits i följand e ve lenskaps-
grenar: 

Artilleri och handvapen av ledamoten Rydberg, 
Minväsende av ledamoten Taube, 
Förbindelseväsende av ledamoten Xorström, 
Xavigation och sjöfar t av led amo len ="l"ilson, 
Reglementen och förv altning av ledamoten Se-

grell, 

Sjök rigskonst och sjökrigshistoria av ledamoten 
Lindem alm. 

D [l {\ rsherä ttelserna ha varit av m era allm~int in

lt·esse, har vid deras framförand e tillträd e lämnats även 
för officerare och vederlikar ulanför sällskapets kre ts. 

G. Sällskapets tidskrift h ar utkommit med sedvanlia t 
"' antal häften. 
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7. En tävlingsskrift över ämnet »Studic över sjök ri
gels elen1ent» har ingivils och belönats med hedrande ont
nämnande. Den tävlingsskriften åtfölj ande förseglade 
namnsedeln innehöll valspråket »Havet är vårt öde». 

Beredningsutskottet har granskat artiklar, som. inf!n
lit i Sällskapets tidskrift. Kaptenen vid flottan Y. P.ollof 
har med anledning härav tilldelats Sällskapets belönings
Inedalj i silver jämte 250 kronor för dc av honon1. förfat
tade artiklarna »Självsprickor i patronhylsor» och »N:"tgra 
synpunkter på beställning, konstruktion och tillYerkning 
av krigsmateriel». 

8. Sedan Sällskapet vid ordinarie sammnniräde dcn 
2 april för sin del heslutat att antalet i tj änst vid marinen 
varande arbetande ledamäler skulle ulökas från 75 till 
100 har Kungl. Maj :t i skrivelse den 25 april 1952 funnit 
gott fastställa denna ändring. 

9. Inom Sällskapet ha följ ande förändringar ägt rum: 

Med död en avgått: 
Hedersledamoten Unger. 
Arbetande ledamöterna Zettcrström, Pauli, All

brandt, Söderhamn, A. \V. Lindgren och Christoffersson. 

Uppflytta ts till hedersledamöter: 
Arbetande ledamoten J. E. Gester. 

Tillkommit: 
H edersledamäler : 

Tekn. dr. K. R. Liljeblad, 
Professor E. H. \V. 'Weibull , 
General N. P. R. Swedlund. 

Arbetande ledamöter: 
Kommendörkapten \V. Edenherg, 
Kommendörkapten N.-.E ödman, 
överstelöjtnant S. H. Gråberg, 
Kommendörkapten H. C :son Uggla, 

Kommendörkapten O. Lundblad, 
övcrstelöj tnant S. A. Sladc, 
Kommendörkaplen T. L. Xorinclcr, 
Marindirektör J. G. Liljekvist, 
Förste marinläkare F. Stcnkula, 
Specialingenjör R. L. Hultin. 

10. För närvarande utgöres Sällskap et av : 
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Svenska Försle H edersledamöter . . . . . . . . . . 3 
Ulländsk Förste Hedersledamot . . . . . . . . . . . 1 
Svenska Hcderslcdamö ter . . . . . . . . . . . . . . . . G5· 
Utländsk Hedersledamot . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Arbetande Ledamöter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 
Svenska Korresponderande Ledamäler . . . . :35 
Utländsk Korresponderande Ledamot. . . . . . 1 

Tillsannnans 241 

11. Den senast invald E: ledamoten intager i Sällska
pets fortlöpande medlemsmatrikel ordningsmunmer 745 
räknat från viceamiral Falkengren med ordningsnumme1~ 
l den 15 november 1771. 

Karlskrona den 15 november 1952. 

SVE~ S. HERMELIN. 
sekreterare. 

"Havet är vårt öde." 

Författaren ti'll tävlingsskriften »Studie i sjökri
gets element« torde godhetsfullt uppgiva sitt namn 
till Kungl. örlogsmannasällskapet, Karlskrona. 
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»Clyde« specialfartygens hemort. 

Av mariningenjör Jan Slefcnson . 

Några intryck från stipenclialtjiinslgöring Dumbarlon 
augusti 1950- oktober 1951. 

Skeppsbyggnaclss ludenter från Sverige, som äro pa 
studiebesök i Glasgow med omnejd, konuna där i k ontakt 
med en varvsindustri med h elt annan s truk tu r än den 
svenska. Olikheterna märkas främst på stålkonstrukt io
n erna, där svetsningen ej nått lika långt som i Sverige. 
samt på maskininslallationerna, där variationen är m yc
ket större än hemma. Y ad kan orsakerna härtill vara'! 
A U skeppsbyggeriet har traditioner och att många be
römda fartyg ha byggts på Clytleside får man ä ven vela. 
Vad kan det bero på a l t Clyde blivi t ett så viktigt skepps
bygnaclseen trum ? 

I det följande skola synpunkter framföras, som be
lysa några av särdragen i elen sko lska varvsindustrin och 
dess historia, och d~irmed kanske svaren kunna ges pa 
dessa frågor. 

Historik. 

Instrumentmakaren vid Glasgow Universitet, J am e"' 
\Valt, uppfann 1763 ångmaskinen. Han arbetade med en 
trasig modell av en 1\ewcomen-maskin, då han löste 
problemet med en kondensor för avkylning av ångan. 
Därmed kunde arbetscylindern hållas varm, och effekt ivi
teten ökades avsevärt. 

För att omsätta sina rön i praktiken lät han ett 
skotskt järnbruk hygga en ångmaskin efter de ritningar. 
han uppgjord e. Han hade do ek aldrig ro att invänta le
veransen, utan begav sig till Birmingham, där han seder
mera var verksam. Iden var emellertid framkaslad och 
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intresset väckt i Glasgow. Skot larna upplogo problemet 
för vidare utveckling själva, och kommo mycket snart att 
bli de ledande inom å ngmaskintekniken. Ytkonclensorn, 
compoundmaskinen och trippelexpansionsmaskinen äro 
några av d e ras bidrag. Ångmaskinen lärde smeder och 
gjutare en n y sorls teknik, maskintekniken, och med ång
maski nen som kraftkälla kom denna maskinteknik att in
grip a i och omdana hela näringslivet. Till en början var 
de t honmBsindustrien som skapades, och det första me
kaniska spinneriet i Glasgow 1startade 1778. I Glagov;r 
uppfanns ett flertal maskiner för textilfabrikerna, och 
Skottland blev ledande inom denna industrigren, en 
ställning som Jandet behöll till c :a 1830, då Lancashire 
gick fram i läten. Aven inom mekaniseringen av socker
framställningen blev Glasgow ledande i hörjan av 1800-
talet. Inom denna branch kan namnet James Cook näm
nas p. g. a. den betydelse hans verkstäder haft som un
dervisningsanstalt för ingenjöre r. 

År 1801 upptäckles i Lanarkshi r e ett fält av »wild 
coal», som innehöll uppt ill 70 Cfo järn. Genom hl. a. en 
uppfinning med luftförvärmning av masugnsgas, som 
gjorts vid Clyde, kom Clydeside att fram till 1860-talet bli 
Storbritannicns viktigaste järnproducerande distrikt. Års
produk tionen var 1.200.000 ton å r 1865. På 1840-talet kom 
även en annan gren av den tunga industrien att få ett vik
tigt centrum i Glasgow, nämlige n ånglokframställning. 

Clydesicle har alliså varit ett viktigt centrum för 
tung inilustri sedan dess begynnelse, och inom. flera gre
nar har Glasgow varit tongivande. skeppsbyggeriet är 
en mycl.;:el viktig del av den tunga industrien, och det är 
naturligt alt sjöfartsladen Glasgow tidigt skulle bli be
tydelsefull även för denna gren. Det har emellertid varit 
smeder och gjutare, tunga industriens ingenjörer och 
affärsmän som intresserat sig för skeppsbyggeri och fram
förallt skeppsmaskinhyggnad, och ej en fäderneärvd 
skeppshyggnadslradition, som anammat ångmaskinens 
fördel ar. 
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\ Villiam Syminglon byggde 1788 en dubb clskroYs p ad
delbåt med 'Watts ångmaskin . Fartyget n ådde på D als
winton Loeh en hastighet av ;) miles per timme. Delta 
var emellertid bara ett experiment. Den förste, som m ed 
förtjänst kunde driva en ångbåt i regelbunden trafik var 
amerikanen Fulton. Den förste i Europa var Henry Bell. 
Denne fraktade med sin »Comcb> Glasgowluristcr till sitt 
hotell i Helensburgh c :a 4 mil nedför floden. Henry Bell 
var dock ej någon ingenjör .med framsynta ideer, ulan 
enelast en framgångsrik amatör. 

Den första järnbåten »Fairy Queen» byggdes 1831 m 
John Neilson i hans smedja i GJasgow och fraktades ti ll 
Broomielaw, där elen sjösaltes med kran, och flöt tro b 
mångas misstro. 

Tre män ha haft avgörande betydelse för skapandel 
av en skeppsbyggnadsindustri på Clyde, nämligen David 
N apier, Robert N ap i er och J olm Eld er. 

David Napier, son till smeden John Napicr från Dum 
barton, fick 1822 överta sin fars rörelse, en mekani sk 
verkstad i Glasgow. Han säges ha haft samma rörliga 
intellekt och esteliska känsla , som kännetecknade James 
\Vatt. Hans livliga fantasi förledde honon1. aldrig till 
mindre sunda konstruktioner, liknande Bessemers sväng
ande salong eller rys,Jm cirkelskrov, utan han var utom 
ordentligt måttfull i sina ingenjörsskapelser. Vid 32 års 
ålder 1821 hade han öppnat sin tredje stora verkstad, vid 
Finnieston, och här byggde han en tidvattenhassäng fö r 
att installera sina sjöångmaskiner i fartygen. Det var 
här han såg »Comcb> glida nedför Clyde och fick iden 
att börja bygga sjömaskiner. Han hade en okuvlig 
tro på deras framtid som framdrivningsmedel i st. f. se
gel. Hans kanske viktigaste uppfinningar VOl'O ulkon
denson1. och »feathering paddles». David Napier stanna
dc dock ej länge vid Clyde utan flyttade till London dä r 
han starlade firman David Napier och Sons, det varv dä r 
Scott Russel byggde »Great Eastern». Varvet såldes, meu 
firman Napier lever kvar som en känd flygmotorfirma. 
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::\är David Xapicr flyttade från Glasgow, överlämna
dc han skötseln av sina verksläder till kusinen Hohe1·t N2-
pier, som följt honom från verkslad till verkstad såsom 
afärsman. Robert Napier var ej själv en konstruktör av 
samma klass som David, men han hade ett utomordentligt 
sinne för den tunga industriens ekonomiska skötsel. Den 
tekniska ledningen av Xapicrs företag under Robcrls tid 
sköttes av David EJder. 1838 flyttade David ::\apier och 
18"10 öppnade Bobert :\Tapicr skeppsvarv för byggande av 
järnfartyg i Govan (9 år efter »Fairy Quccn»). Dennes 
intressen sträckte sig dock vida ulanför Clydesidc. Han 
innehade sålunda framskjutna poster i flera av dc slora 
rederierna och startade bl. a. tillsamman med Samuel 
Cunard »Cunard Lines». 1844 beslutade Llod's Hegistel' 
att ge A 1 certifikat åt järnfartyg. Det påstås att Robert 
:\Tapier var en av dc ansvariga för detla beslut. Robert 
Napier är ansedd sam världens mest inflytelserika in
genjör på 1850- 60 talen, och han behöll sin plals bland 
tätmännen ända till sin död. I Dumbarton finns Robert 
:\Tapiers första ångmaskin bevarad. 

Det kan här vara på sin plats att nämna, alt Robert 
Napiers måg Rigby överlog en av verkstäderna, Park
h ead Forge. Som kompanjon hade Rigby en ingenjöt· 
vid namn Beardmorc. Vid Rigbys död över tog Beard
morc smedjan, och dennes son sedermera hela den Na
pierska rörelsen i Glasgow. Under den yngre 13cardmo
res ledning utvecklades firman ytterligare. Varvet i Go
van flyttades till Dalmuir på norra stranden av Clydc 
och blev ett av de modernaste i distriktet. Bcardmorc 
startade även ett flertal andra industrier för byggande 
av bl. a. kanoner, luftskepp, bilar, stridsvagnar och broar. 
Under avrustningstiden efter första världskriget kon1 fir
man på obestånd, uppköptes av National Shipbuilder's 
Security Ltd och nedlades. Kvar finns nu endast Park
head Forge, den största smedjan och gjuteriet i Glasgow. 

John Elder (182"1-1869) var efter sin utbildning bl. a. 
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ritkontorschef hos R. Napicr. 26-årig startade han cge 11 

fi rma och 186-.1: öppnade han det varv i Govan, som nu 
kallas Fairfields. Utvecklingen av de lt a varv var ut om
ordentligt snabb, och 1869 hade det blivit världens slörs ta 
m ed 4.000 anställda. EJder var en av samtidens skirk
ligasic ingenjörer och förenade David och Robert Nap icrs 
egenskaper på ett framtrådande sätt. Under hans tid 
genomgick skeppsbyggeriet på Clydeside sitt sna:bbas tc 
ulvec.ldingsskede. Elders kanske viktigaste bidrag till 
fartygsmaskinernas utveckling var compoundmaskin cn. 
Denna blev särskilt under Krimkriget genom sin k olbe
sparing på 30 a 40 '/la av stort värde. 

P å universitetet i Glasgow var på 50~60-lalcn \\'J 
Macquorn-Rankine professor i tillämpad m ekanik, oc h 
han har mycket stor andel i utvecklingen av indust rie r
na genom sina praktiskt tillämpbara teorier på snart sagt 
alla ingenjörsvetenskapliga områden. 

Till sisl kan nämnas några industrier på Clyde, vilka 
följt den expanden:~nde varvsindustrien i spåren: G. & J. 
\\' eir, känd pum])fi rma i Cathcart, Babeock och \\'i k ox. 
världsberömd ångpannefinna i Hcnfrew, Barr & Strou d. 
optisk firma i Anniesland, Kelvin & Hugh, kompassti ll
v-erkare i Glasgow. 

S'ammamtällning au dagens skeppsbyggeri. 
För all ge en uppfal!niug om storleksordningen av 

skeppsbyggnadsverksamheten på Clyclc kan nämnas, att 
produktionen under 1950 var totalt -l-17.000 bruttoregister
lon och 518.000 hk. Detta är av samma storleksordni ng 
som hela denna industrigren i Sverige, vilken för Hl;)O 
redovisar c:a 330.000 brregtoll. Strukturen av YerkS alll
hetCil på Clyde är dock en h elt annan än i Sve rige. \'i 
hygga mest tankfartyg och oceangående lastfartyg. P<'t 
Clyde byggs förvisso både stora tankfartyg och lastfar
tyg, och dessa typer äro givetvis de vanligaste, men iin
doek är det ej inom produktionen av dessa typer, solll 
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Clydcvarven äro mest kända, utan d istriktet är mera känt 
som h emoden för allehanda specialfartyg. Flera av var
ven omhuldar sina specialiteter med stort int resse och 
äro i m å nga avseenden ledande i världen i fråga om res
pek tive typer. Det ta medför att varven kunna vara 
konkurrenskraftiga utan att deras verkstäder äro fullt 
Jnoderna. 

En översild över deras storlek och intressesfärer föl
jer nedan: (Sifrorna ange prod. 1950). 

John Brown och Co Ud . 60,878 brt. 60,100 hk. 

D e t säkerligen mest berömda av alla Clydevarvcn, 
kanske det m es t kända i världen, är John Brmvn och Co. 
BerömmeJsen är knuten till framförallt »Queen Mary» 
oeh »Queen Elizabeth». Det var emellertid inte någon 
till fällighet som gjorde att Cunard \Vhite Sta r-redcrict 
vände sig till Jolm Brown för proj ekterandet av dessa 
mammutfartyg. Firman hade med några få undantag 
byggt hela r ederiets atlantfJolla m ed ständigt ökad stor
lek på en he terna . Organisationen var inkörd på dc sär
egna problem , som byggandet av en atlantjätte medför
·de; stor uphandlingsavd., tänjbarhet i arbetsstyrkan, sär
s k ilt dc s. k . »finishing trades», m . m. Dessutom had e 
varvels utrustning successivt anpassats för de tunga lyf 
ten och s tora dimensionerna. Den sportsliga sidan av 
saken, »B lå bandet», fordrade även att skrovet oeh pro
pellrarna studerades och provades ingående, oeh för dessa 
ändamål byggde varvet sin egen ränna. Denna blev ge
nast så engagerad i rutinprovningar för jåttevarvet, all 
forsknin gsuppgifter aldrig hunnos med. På bredbladiga 
propellrars ulformning har man emellertid slor erfaren
h et, och i rännan provas modellpropellrar m ed 2 fots 
d iam., vilket förmodligen är rekord i storlek. 

\'arvets plan är mycket koncentrerad med två plåt
slagedavdelni ngar, en på var sida om utrustningsbas
sängen, vi lken givetvis är omgiven av ulrustningsverk
s täder. 
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Bassängens inre ända ligger ända framm e vid m a
skinverkstäderna, som gränsa mot huvudgalan bakom 
varvet. 

Maskinverkstädernas utrus tning är under ständig m o
dernisering, och omfattar verktygsmaskiner för tillverk
ning av såväl dieselmotorer (Doxford, B & \V, Sulzcr) 
som ångturbiner med pannor av alla förekommande stor
lekar och slag. Gasturbiner för landinstillationcr byggas 
även i samverkan Ined Eschcr-\Vyss. 

Plå lslagerierna äro till stor del moderniserade och 
utnyttja, där så är möjligt, de nya arbetsmetoderna in
ont skeppsbyggeriet. Några intryck av varvets svetsm c
toder redovisas nedan. 

Yarrow & Co. 2190 brt. l .c100 hk. 

Detta vars planering framgår av flygbilden med till 
hörande text. (Bild l.) 

Här byggas frän1st fartyg för floder och andra grun
da inre farvatten i olika delar av världen. Alla de prob
lem, som äro förknippade med grundgående fartyg och 
deras framdrivning, fordra dels stor specialkunskap hos 
skeppsbyggarna dels erfarenhet från de mest trafikerade 
flodernas geografi, ty dc små och billiga enheter som 
byggas motivera ej studier på platsen i varje särskilt fal l. 
Lägger man därtill alla de problem, som smmnanhänga 
med fartygets frakt ut förstår man att konkurrens inom 
branschen knappast kan komma ifråga från andra ä n 
dem, som varit med från början. Några av problem 
ställningarna skola beröras här, några senare i samband 
med svetsningsavsnittet Av framdrivningsmedel har man 
att välj a på häokhjul, »kvartshjul», sidahjul eller propel
ler i tunnel. Mera sällan förekomma stora ytpropellra1 
(vanewhecls) eller »Hotchkiss Cones» (en sorts vatten
fläkt med scoopes i bottenborcll.). Alla dessa ha förd e
lar och nackdelar, som medföra att en viss typ av fa r
tygsskrov som regel utföres med ett visst framdrivnin gs-
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medel. Kraften erhålles från moderna maskiner l. ex. 
snabbgående dieslar eller helsvetsade ångmolorer. Ä ven 
dieselelektrisk drift förekommer . Yan·ows har framför
allt noga studerat problemet propeller i tunnel, och har 
där flera patent. 

För skrovkonstruktionerna ];:_unna ej klas.sifierings
sällskapens vanliga tabeller tagas som stomme, ty djup
gående och storlek i övrigt ge för låga »numerals», utan 
antingen få konstruktionerna beräknas från grunden, 
eller kunna yachtreglerna användas med vissa modifika
tioner. Viktbesparing är ett förstarangsproblem, emedan 
djupgåendet alltid är det svåraste att uppfylla. Kouo
sionen i tropikerna lägger hinder i vägen för lättmetallen, 
och galvanisering får ofta tillgripas. 

Ett annat problem .är hur frakten u t skall ske. Tre 
principer äro regel l) skeppning i smådelar, 2) skeppning 
i sektioner eller 3) förstärkning av skrovet och gång för 
egen maskin eller bogsering. Här måste alla alternativen 
övervägas i varje särskilt fall, och mycket svåra tekniskt
ekonomiska utredningar verkställas. 

Framställningen rörande dessa fartyg är kanske fylli
gare, än som synes motiverad av de små produktionssiff
rorna för Yarrow och Dennys (se nedan), vilka äro nästan 
d e enda i världen som utföra här nämnda arbeten. Be
skrivningen får emellertid tjäna som typexempel för på
ståendet, a lt Clycle är 'specialfartygens hemvist 

Säreget nog har Yarrow en annan specialitet, jagare. 
Grunden härför är givetvis elen även i svenska marinen 
så väl kända Yarrowpannan. Yarvets maskinverkstäder 
äro även tilltagna för en stor produktion av landinstalla
tioner. Det utomordentliga anseende dessa verkstäder ha 
belyses kanske främst av att amiralitetet uppdragit å L 
Yarrows att i samarbete med British Electric utföra en 
förutsättningslös utredning om lämpliga maskinerier för 
flottans fartyg. 
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För nänarande hyggas på varvet tv;\ jagare av »D a
rin g» kla~s. Jagarna äro till 100 '/o svetsade och det ar
bete som utföres är av högsta klass. 

Som en kuriositet kan nämnas alt ordningen och 
snyggheten på varvet är enas tående. Allt är märkt och 
m ålat i behagliga färger och de stora verkstadshusen äro 
uppförda i tegel till skillnad från den annars standardi
serade korrugerade plåten. 

Blythswood Company. 29.075 brt. 
Inklämd mellan Yarro-vvs och Harland and \Volffs 

maskinverkstad i Scolsloun ligger Blythswood. Det är 
m äddigt att ett så fastlåst varv klarat uppgiften alt lägga 
om driften till svetsning och bereda plats för ett svets
skjul. Bäddarna räcka ända fram till pHHslageriet, som 
i sin lur gränsar till gatan, varför svetshallen fick pla
ceras vid sidan av bäddarna. M·ellan dessa och hallen 
finnes en liten area för färdigsvetsade paneler. Firman 
är endast skrovbyggare men med den nya organisationen 
fi ck inte ens utrustningsverkstäderna plats på varvslom
ten u ta n flyttades till älvens andra strand. Detta spelar 
emellertid mindre roll, eftersom utrustningsarbetena än
clå bedrivas medan fartyget ligger vid maskininstallatö
r e ns kaj. 

Barclay, Curlc & Co. 29.230 brt 32.918 hk. 
Firman Barclay, Cm·le and Co innehar fl era anlägg

ningar utefter Clyde, men huvudvarvet ligger i vVhiteinch 
i Glasgow. Där byggas huvudsakligen tankfartyg och 
lastfartyg. Varvet har ej modernis.erats. Svetsning har 
emellertid, där så varit möjligt införts inom ram~~n 
för den gamla varvsplanen. Maskinverkstäderna, be
lägna strax invid varvet. äro stora och räcka till för 
att hygga och installera maskiner även i fartygsskrov 
åt andra firmor. Såväl dieslar som ångmaskiner och 
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ångturbiner med pannor byggas. Firman har licens för 
Bauer-\Ya ch avloppsturbin och Vulcan-kopplingar. 

Yan·ct har en stor reparationsavdelning i Scolstown 
invid och väster om Yarrows. 

Henderson & Co. 

Hendersons v~trv i Partick milt i hjärtat av Glasgow 
u ppköptes under depressionen av National Shiphuilder's 
Security Ltd och nedlades. I anläggningarna ingingo 
bl. a. torrdockor och dessa kunde ej få ligga oo.nvända, 
utan varvet omändrades tillreparationsvan. Som .sådant 
har det elt idealiskt läge alldeles invid dockorna i Glas
gow hamn. 

A & J Inglis. 1,<158 hrt. 

Inglis är ett Wet spcci:J.1iscrat varv, där många av 
d c säregna och populära »Clyclc-stc::uners» ha byggts (se 
särsk. avsnitt). För närvarande är dock varvet huvud
sakligas l sy~.selsalt med alt bygga och utrusta valfångst
båtar. 1'\ågon verkstad för maskinerna har man ej utan 
dessa konstrueras av underleverantörer. 

Charles Connel & Co. 24.549 brt. 
Målmedvetet strävar Connels mot helsvetsade far

tygsskrov, och man har hunnit långt på vägen. Dc svå
righeter, som man måst övervinna, äro nästan desamma 
som gälla för Blylhswood's, eftersom varvet ligger vid 
samma gata litet längre upp mot Glasgow. På elt verk
samhetsområde hör varvet till föregångarna, niimligen 
när det gäller svetskontroll med röntgen. 

Harland & 1Volff. 25.072 brt, 16.000 hk. 
Harland & \Volffs största anläggningar ligga i Bel

fast, men även firmans varv i Glasgow (Govrrn) hör till 
storvarvcn. Det är framförallt tankers, som byggas, 
m ånga för norsk räkning. Ett specialfartyg inom detta ge-
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bit förljänar kanske att nämnas. Vid Maracaibosjöns (Ve
nezuela) innersta del finnas olj ek ä Il or, som äro sv å ra att 
exploatera, om oljan ej kan skeppas ut över viken . Den
na är emellertid mycket grund i »midjan», men tack va
re en flotta av specialtankers från Harland och \Volff 
kan oljan under nf1gra få timmars högvatten varje dag 
fraktas till en oceanbamn. 

Varvets läge mitt uppe i Glasgow har gjort, att u t
ökning av arealen och omställning av driften har fö r
hindrats. 

Firman äger inom distriktet även två stora mask in 
verkstäder, en i Finnieston och en i Svotstown huvudsak
ligen för hllverkning av dieselmotorer. 

Fairfield Company. 19.000 brt, 73.600 hk. 

Den fantastiska utveoklingen av skeppsbyggeriet pa 
Clyde i slutet av 1800-talet leddes av John Elders va rv, 
Fairfield. Som tidigare nämnals var det en tid världen s 
största och förelagets betydelse för fartygsmaskinen11a~.; 

utveckling vid samma tidpunkt var säkerligen av samm a 
storleksordning. Kryssartypens skapande och tidiga u t
veckling leddes till största delen av Fairfield. Efter di
verse utvidgningar och omorganisationer ansågs hela v a r
vet vid 1900-talet början vara en mönsteranläggning bå
de i fråga om tekniska prestanda och industriell orga
nisation. Flera av de stora tyska varven använde F ai r
field som modell. 

Detta varvs föredömliga plåtslageri är nu än en gå ng 
i behov av modernisering men p. g. a. det instängda Hi 
get är detta omöjligt. Någon lösning blir man väl tvungen 
att så småningom acceptera och under tiden får m an 
grunda förtroendet hos redarna på maskinverkstäderna, 
som även i dag äro av högsta standard. Sär,skilt i fd1 ga 
om reduktionsväxlar anses varvet vara auktoritet. 
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Ale.lwulcr Stephen and Sons. 28.500 Lrt, 39 .. JOO hk. 

I avsnillct om svetsning, kommee Stephens närmare 
a.tt omi~ä1~mas, emedan de utan tvekan ha ledningen på 
C1yde Jfraga om modernt plåtslageriarbete. Svetshal
len ~ir delvis insprängd i plåthallen men om proble
met med en ändamålsenlig svetshall lösts, så äe däremot 
detta icke_ faJlct ifråga om lagerutrymmet för färdigsvet
sade sektiOner. Mycket omsorgsfull planering erfordras 
för alt sektionsbygget skall fungera i pruktiken. Ma.skin
verkstädema stå ej plåtslageriet efter ifråga om modern 
utrustning. Turbiner, pannor och dieselmotorer (Sulzer, 
Dt>xford) av alla erforderliga storlekar byggas. En av de 
senaste av varvet levererade enheterna, passagerarefar
tyget »Aureol» för Eld er Dem ps ler Lines, har just W til 
tala om sig i journalerna. 

Lobnitz & Co. 3.120 brt, 5.020 hk. 

P~"t södra stranden av Clyde i R enfrew ligga två små 
varv, Lobnitz och Simons, vilka båda bygga lmvudsakli
gast mudderverlc av olika Lyper för hamnar och floder 
världen runt. Lobnitz har efter kriget helt modernise
rats. Svetsning har konsekvent införts överallt. Det är 
visserligen små fartyg som byggas, men meto(L:::rna äro 
desamma som på svenska varv. En beskrivning av var
vets omläggning har publicerats i Trans IES 1946. 

Två saker ifråga om varvets svetsverksamhel kan va
ra värda att nämnas. Kontrollen av svetsfogarna utföres 
av varvets egen röntgenpersonal och tillgår så att slick
prov tagas godtyckligt i hela fartyget under byggnadsti
den , och varje svetsare är skyldig att med en stans mar
kera sina fogar. På så sätt anser man sig hålla effektiv 
kont roll av svetsarnas prestationer. Man beldagade dock, 
att man ej får ge personalen lön efter förmåga , som i 
Sverige, där vissa certifikat avgöra svetsarnas kompetens 
och grundlön. Den andra anmärkningsvärda ialzttagel
sen var, att i masbnverkstaden knappast några gjutna 
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detalj er såsom ventilhus, lådor etc. förcl(Ol111110, utan all t 
var omkonstruerat för svetsning. Firmans hclkapslad 0 

ångmolorer insättas även i skrov från andra varv, oth 
äro populära i flodbttlar o. dyl. 

Scolt & Sons, Bowling. 1711 brl. 
Scott of Bowling är ett litet v~uv med gamla anor 

Det ~"ir mest k änt för sina konstruktioner av s. k. »Puff eJ ':i 

of the \Vesl», små kustfartyg som befara dels kanalem t 

i mellersta Skotlland och dels västra övärlden. Dc vo ro 
långsamlgående, flatbottnade med maskin aklcr och slyr
lastiga för att kunna gå upp på strandbanken vid hög
vatten och lossa direkt i fororna vid lågvatten. Mycken 
skärgårdsromanlik är förknippad med dessa båtar, som 
i viss mån kunna ji."imföras med våra 111-or. 

Ulhuows Lld. 71.610 hrt. 

\i!illiwn Hamilton & Co. 3-1.670 brt. 
I port Glasgow, nära flodens mynning ut i Firth uf 

Clyd~~ . ligga två varv, Lilhgows och Hamillons. Båda 
dessa varv ~11·beta efter mycket ålderdomliga metoder. 
Man kan t. ex. se hästar frakta plåt inom verkstadsom
rådet etc. Som skrovbyggare inta dc kvanti tativt en fram
skjulen plats p å Clydc t. o. m. i täten 1950. Tekniskt 
sett ti ro dc dock utan intresse, allra helst som de snk• ta 
mask inverkstäder. D et kan dock nbimnas, att den ti< il
garc b erörda organisat ionen, National Shipbuitdcrs Sc
curily Ltd, som var verksam under depressionen på :ll)
talet , var ekonomisid myckel tätt knuten till Ll. a. Li th
go\\'S. Det var till stor del sådana anl;:nylningar, som gjorde 
a l l tekniskt efterblivna firm or, som d essa i Port Glasgo'Y. 
överlevde, medan de t kanske främsla av alla Clyd c>DI'
vcn, »Bcardmores», fick stänga. 

Scolt's Companu. 41.578 brl, 33.550 hk. 
Scotts är det enda varvet på Clyde, sam haft br ly

·dande skeppsbyggeri före järnels och ångmaskinens ;,e-

gertåg, och det intar än i dag en framskjulen ställning 
(siffrorna ange tredje plats). örlogsfiollan har ständigt 
utnyttjat varvet för konstruktion av pansarskepp, kryssa
re, jagare och ubåtar. Det är f. n. det enda varvet p;t 
Clyde, som bygger ubåtar. Varvet är delat i två områ
den och mellan dessa li gP"er Greenock Dockvard vilket 
är enbart skrovbyggande, ~m·för Seotts maski~werl.~.st~idct· 
ofta få extrabeställningar från grannen . Båda dessa var ·,r 
ha r eparationsverksamhel med torrdockor. 

William DeHny & Bros. 25.G92 brt, 36.400 hk. 
Jag tror inte att något annat varv i världen har en 

så varierande tillverkning som Dcnnys. Dc två speciali
teterna >>Cross Channel Slcamers» och »Shallow Draugh
ters» äro i och för sig nryckct olika varandra. Därtill 
kanuner sedan färjor, skärgårdsbåtar, linj e- och tramp
fartyg, kombinerade last- och passagerarfartyg, jagare etc. 
Färj orna tangera visserligen flodbålarna i tekniskt av
seende och skärgårdsbåtarna kanalfartygen. 

Man undrar hur det konuner sig, att elt enda varv 
kan tävla framgångsrikt inom så många gebit. Svaret 
m åste nog ligga däri, att varvet förfogar över en prov
ningsränna. Denna var den andra rännan i världen och 
den första privatägda. Ännu i denna dag ha endast ett 
fåtal varv egen skeppsprovningsanstalt. Firmans ledare 
har ständigt visat ett näs lan lekfullt intresse för arbetet 
i tanken, och medel har satsals p å hugskolt och undersök
ningar, som synts så fantastiska , alt en ve lenskaplig in
stitution ej skulle våga begära medel föt· försök . Som 
exen1;pcl härpå kan nämnas »Dcnny-Brown Stabilizer» . 
En japansk professor hade ularhe lat en metod att stabili
sera ett fartygs rullningar genom aktiva fenor. I-lons ide 
kunde, ehuru teoretiskt riklig, ej realiseras, förmodligen 
emedan tillräcklig t känsliga servokontrollsystem ej funnos . 
Dennys, som enligl ovan voro särskilt intresserade i cross 
channel s team ers, för vilka s Labilis ering ofta disk u lera t s, 
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anst1go d e l mödan värt a lt bygga v idar e pt1 japanens teor i 
och lyckades. Denny-Brown stabi lizer har nu ett mycket 
go tt an see nd e sedan e tt flertal av fartygen för Enge lska 
kanalen, några nordsjöpassagcrarfyrtyg och en a u s lrali en
fl nga J'C utrustats med s tabili satorer. 

På båda D ennys specialfartygstyper är utrönande av 
erfo rderlig maskineffekt ett stort problem, och rännan" 
stab har här lagt n ed e tt m·bcte av bestående värde . . '\sen 
vå r marin har l1afl anledning att konsultera denn a sa k
kunskap på snabbgående fartyg, nämligen vid proj ekte
randel av bl. a. j agama Ehrcnskjöld ocl1 Xordenskiöl d. 

Ett annal exempel p å all lankens existens bar gynn at 
bc.slällning, ~ir tekungen Liptons »Shamrock Il» . På tal 
om segelfartyg hör kanske lvå andra kända så dana fra n 
Dennys nämnas, nämligen »Cu ltv Sark » och »Sunbeam >> 

Del ha r ofta hänl, att två bröder eller kusiner Denn ~· 

le tt resp. va rv och maskinve rkst ad . På så sä t t kom i äd ei 
tävlan m askinverksladen all bli lika Yälk~ind som varve i. 
Som exempel häq1å m {t nämnas »King Edward», vtiridens 
fö rsla turbinfartyg, vilket byggdes i kompanjonskap med 
Pa rsons efter framgångarna m ed s istnämnda bolags för
söksbåt » Turbinia». A ven del förs la fartygel med avlopps
tlll gl urb in, »O laki» kom från Dennys. Fartyget hade tre 
propellrn r, de två yttre drivJHl av kolvmaskiner och mi l
telpropellern driven av avloppslurbinen. \'crkningsgrn
dcn på mas],inerici var hög, men p ropulsionsverknings
<lraden var så mvcket sämre, varför farlvacl eJ· blev de 11 b • .u 

framgång man förutspått. 
I samband med Dcmn·s bör frambållas Yilken stor 

arlikc! flodbåtar egenllig<.:n är. Dennys t;tartadc vi d 
kolonisationen ay Burma etl förelag kallat the Inawadd:' 
Flotilla, Yilkct ombesörjde transporterna i Burma på d en 
nbislan enda framkomliga förbindelseleden i landet, fl o
den Irrawaddv. Della förelag ägde vid andra världskri
gets utbrott cirka 300 enheter i nklusive egna bogserb{tlnr 
i oceanbamnen. Störrc delen av flottan sänktes emclle r--
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tid när japanerna invader ade lande t, och å teruppbyggan
de t h ar nu startat; denna gång dock för en soc ialiserad 
Flotilla un de r Burm as regering. Nu som förr har Dennys 
varv en stor a ndel i byggn adsverksamheten för flottiljen. 
En m olsva ra nd e transporlappar at finnes på näslan alla 
stora flod e r i v~1rlden. I Sudan t. ex. trafikeras Ni lcn av 
en flottilj på 300 enheter och 2.000 anställda. Fartygen 
nybyggas i Storbrilannien, men monleras och inredas vid 
Kartwn Dockyard (c :a 1.000 arbeta re) som även svarar 
för underhåll e t. 

John Kincaid an Co . 70.660 hk. 

David Rowan and Co. --!9.620 hk. 

Med så må nga enbm·L skrovbyggande varv på Clydc 
är d e t naturligt, att del finns maskinbyggare utan varvs
anläggni ngar. De två förnämsta av dessa äro Kincaid och 
Rowan. Kincaid bygger B & 'V dieslar, pannor och 
smärre å ngmaskiner. För dieseltillverkningen har bolaget 
just färdigställt en verkstad för svetsade konstruktioner. 
Rowans bygga Doxfordmaskiner, turbiner och pannor. 

Svetsning. 

Jag hade vid studieresa till Englands nordöstkust ti
digare gjorl iaktagelsen, at dc brittiska varven ej använde 
svetsning i sina skrovkonstruktion er i samma utsträck
ning som många svenska varv. Yad var orsaken till 
detta'? Många avfärdar frågan med alt brillcrna äro kon
ser vativa och önska se sYelsningen ytterligare ut vecklad, 
innan dc starta med den för dem ytterst dyrbara omlägg
ni ngen till »svc lsvarv». En ritkontorschef i GoYan sade 
härom: »Del är med nitningen som med tumsystemcl ; 
vi h a haft det så länge, all vi fastnat i det, trots att del 
ej är del h~is la». 

P:\ Clyde är ovanslående synpunkt dock ej hela san
ningen. skeppsbyggarn a chi1' ha a lllid vclal vara i främs
ta ledet, och del är ej av slentrian som vissa var\' fortfa-
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runde nita mycket. Före kriget kunde man få en plåt fiil' 
en reparend morgonen efter det man telefonbeordrat d en. 
="lumer äro leveranstiderna på plåt längre, även om de 
äro avsevärt kortare, än vad vi äro vana vid. Della h ar 
emellertid medfört, att plats måste beredas för plåt- ocl1 
profilgård. övergång lill svetsning medför ylledigarv 
plalsbchov, och man har ej lyckals bereda utrymme här
för i de alldeles kringbyggda varven. Frågan måste nog 
lösas av skeppsbyggare och stadsarkitekter tillsamman:
Sämst lottade i utrymmeshänseende äro Harland & \Volf" 
och Fairfield, som därför med nödvändighet äro gansk ~1 
ålderdomliga. 

Den helsvetsade tankern har visat sig överlägsen d en 
nitade i alla avseenden och för oceangående lastfartyg 
har svetsningen medfört stora fördelar särskilt i kyllast
fartyg. I galvaniserade flodbåtar för tropikerna är ni t
ningen däremot enda tänkbara metod och likaså i far
tyg, som skeppas i delar och monteras i primitiva djungel
samhällen utan elström etc. Eftersom dessa sistnämnda 
fartygstyper byggas i stort antal på Clyde, är det att vänt a. 
att de varv som specialiserat sig på dem ha verktyg för 
nitade kons lruktioner och önska hålla kvar på område l 
kunniga arbetare. Synpunkter, som aldrig dryftats på c!L 
svenskt varv, komma därför med i diskussionen om. svets
ning eller nitning. Alla stadie1· av svetsbarhet mell an 
tank.båt och flodbåt finnas. Denna tunna pH\len i cross 
channcl steamcrs lämpar sig ej så bra för helsvctsning. 
utan långväxlarna nitas liksom spanten för att undvika 
»revben». I passagerarfartyg är det av stabililetskäl L.i 
lämpligt alt svetsa boltcnkonslruktionerna, på vilka m an 
annars tjänar mest med svetsningen. 

Alla desa faldorer ha inverkat på Clydevarvens ar
betsmetoder och dc använda svetsningen helt eller deh is 
beroende på vilken fartygstyp som tillverkas o. s. v. J ollll 
Brown & Co bygger helsvclsaclc tankfartyg n1cd eller u tan 
korrugerade skott. Benämningen helsvetsad kan kr i Ii-

seras, ty långväxla r i för- och akterskepp liksom sidospan L 
och siringervinkel nitas ännu. Sidohordlåggningcn mid
skepps däremot är svetsad, och monleras i paneler från 
däck Lill slag. Vurvcts svetshallar ~iro mycket stora och 
utrustade med 20-Lons traverser. Union-:\Ielt aggregal an
vändas. På dc stora passagerarfartygen användas där
emot nitningen ännu i slor utsträckning. Dc enskilda plå 
tarn a äro nämligen ofta så lunga, att dc ej kunna hop
fogas till paneler och dyl. och kranarna ha svårt att ar
beta i par i dc övre delarna, särskilt i för och aklcr. 

Det var främst svårigheterna att f<'\ nya nit are som 
gjorde att Alexander Stcphcn övergick till svelsatlc kon
struktioner, sedan ~nan trots det kringbyggda läget lyckals 
uppföra en förstklassig svetshalL \' an·et är nu del för
nämsta på Clyde ifråga om svetsteknile För sin a uto
m atsvetsning har delta varv Union-Mcll maskiner. 

Clydevarvcn voro visserligen bland dc första all prö
va svetsningen och dess använgbm·het för skeppsbyggeri, 
men genom de britiska redarnas konservatism kom n1e
toden ej att anv~indas i någon stönc utsträckning ulan 
andra skeppsbyggande n a tioner to go ledningen. Ett av 
de varv, som var med från början, Blythswood, har emel
lertid hela tiden konsekvent arbetat vidare mot målet, det 
h elsvetsade fartygsskrovet. A v tidigare framförd a skäl 
koncentrerade man sig härvid på tankfartyg och i dag 
äro endast ett par långväxlar i sidobordläggningen och 
siringervinkeln nitade. Varvels tankfarlvg äro i pri ncip 
långspantade i däck och botlen samt tvärspanlade i si
dorna. Slwtlen äro ibland korrugerade men i van1igu 
fall släta med slag. För långskeppsspant och stag m. m, 
användes en ny typ av bulbpläl med kraftigare ensidig, 
>>kantig» bulb. Blyths,voods och även andra tankfartygs
byggande varv på C1ydc föredraga dc raka skollen med 
hänsyn till passningar. Korrugeringarna äro svåra at!. 
passa ihop, under det att byggnadsmetoden med dc först 
monterade »krusiformerna» som stöttepelare och serlan 



svets n ing av både långskepps- och tvär sk eppsskott Li ll 
dessa är e n enkel och bi ll ig m e tod. Korsninga rn a mell an 
:-: kollen, »krusiformerna», byggas ti ll en heter i svetshall en 
före monter ingen. 

Dennys hade som tid igare nämnts ett m ycket skiflan dl' 
byggnadsprogram och måste fö ljakliigen även ha en myc
ket t~injbar arbctsorganisation. En stor del av produk
Li(m cn utgöres av nitade fa r lyg och det passar därför ej 
a l l låsa in plåtslageriet bakom en svctshall, som sed a n 
måste passeras av alla plåtar för nitnin g, u tan hallen ha r 
place rats helt frisU\cndc. Även skjulet fö r spant och pro
filbearbe tning är fritt fdn plålhallcn . Stor plats fi n ns p a 
varvet, och buffertlager mellan dc ol ika tillverkningssta
dierna kunna lått uppläggas . Fårdiga enhe ter placeras p f1 
för tillfället tomma s taplar eller mellan dessas övre än 
dar. Sve tsade fartyg stapelsä Li as nä r a svetshallen och dc 
nitade specialfartygen direkt framför plåthallcn. 

S tålkonslruldioner. 

Ovan har några synpunldcr på svetsvarvens allmänna 
planering lämnats. Frågan är nu om dc konst r uktioner, 
som dessa varv göra, generc1IL skilja sig från de svenska 
varvens eller om svetsade fartyg alltid äro lika till si n 
uppbyggnad. 

Enligt ett uttalande av en bri llisk r edare åro priser
na på fartyg så ocrhörl höga just nu, alt det viktigaste är 
all försöka hålla anskaffningskostnaderna nere, även om 
därmed något högre drifts- oc:h underhållskostnader följ a. 
skeppsbyggarna skola all!stt inom ramen för klassen byg
ga billigast tånkbart ~isen om konstruktionerna ej bli d e 
bästa e ller elegantaste. ;\ian miirker detta f råms l på all 
passningsarhele så mYtkel som möjligt undvikes . Även om 
del blir litet tyngre, lägger man gärna !. ex. ett plattjärn 
ell er vinkeljärn under skarven m ellan två f~irdigsvelsa.de 
sektioner ell er låter man en h el del överlappar från n it
ningskonstruktionerna hänga med, även om dc minskas 

Bild 3. Detalj av marginalplåt och slagb ri cka. 
(Alex. Stephen.) 
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från G" a 7" till 2". (Se bild 3 och Ll) I ett fall svet
sades l. ex. dåckel under fribo rdsdäcket, som ju har re
l a tivt tunn plå t, med %" överlapp i långväxlarna och 
plå tarna jagglade med s. k. »lazy joggles». D e runda 
luckhörncn åro dyrbara all bygga, varför endast däcks
plåten är rundad i hörn et, medan luckkarmarna bilda 
skarp vinkel. Korrugerade skott i tankfartyg äro sY8ra 
att passa ihop, varför denna konstruktion ej är så popu
lär, som hållfasthelexperten vill göra den. Långskepps
spant i sidan med webbspanL anses ö.ven dyrbart, varför 
tv~irspantning där Yar regel. Ofta kunde man ej upp
fyll a erforderligt tröghetsmoment med normal spantdel
ning och den slörsta svetsbara profilen. Xitade bulber 
eller u-Firn fingo då tillgripas. Däck och hollen äro d~ir
emot ofta långskcppsspantadc . Fördelarna med n olchar 
ansåg man ej betala merarbetet, varför redarna fingo be
gära särskilt att få t. ex. stagen i en lastoljetank notchadc . 

Byggda plå ts liiYar iinda ned till kölen ansågos alltle-
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Bild 4. Detalj vid skarv av paneler. 
(Alex. Stephen.) 

les för dyra. Ett bockat plalljärn från ung. vattenlinj en 
och nedåt föredrogs därför. 

Många redare äro ännu rädda för att sprickor skola 
uppstå i berghultstråket och sedan fortsälla ned genom 
hela sidobordläggningen. Siringervinkeln nitas därför 
ännu i dc flesta fall och ibland även några långväxlar, i 
bordläggningen. 

Maskinteknik. 

Med en så stor Yarialion av fartygstyperna som Clydc
varvcns, är det naturligt, att även fartygsmaskinerna va
riera ej endast så, alt till en viss typ fartyg hör en viss 
!yp av maskin, utan även så att två i övrigt lika fartyg 
i sannna trade kunna ha olika maskinerier. Den i de tta 
sammanhang mycket aktuella frågan om fördelar och 
nackdelar med dels ångmaskiner dels dieselmotorer h ar 
ingående diskuterats och diskuteras alltjämt på Clyd c. 

G07 

Det är alt vänta, alt i ett så masl.;.ininlresscrat distrikt -
det var ju som masldnbyggarc dc flesta varven startade 
- frågan skall kunna belysas mycket allsidigt. Många 
äl'o de artiklar i tidskrifter och böcker, som försökt be
svara frågaställningen om ~mga e1ler diesel eller del av 
frågan. Eftersom problemet just i dagarna är ,så brän
nande för de svenska varven, kan det h~ir vara skäl alt 
r eferera till en artikel i Trans lES skriven av en skotsk 
ingenJor. .:\ven om författaren, chefen för maskinav
delningen i Fairficld, själv medger, att vissa uppgifter 
ofrivilligt konnnit alt gynna ångturbinen, framgår av 
artikeln att totala kostnaderna för dieseldrift och ång
turbindrift vid 7.000 hk äro nästan desamma. Ä ven 
i ett vidare effektområdc, säg 5.000-10.000 hk är jänm
heten mellan alternativen stor, vilket förklarar, alt dc 
skotska (brilliska) varven inom ovannämnda gr~inser 

bygga ung. lika många fartyg med dieselmotor som med 
ånga. Då delta häs!kraflområde i vanliga fall täclcer de 
av dc svenska storvarven byggda fartygens behov, har [t 

andra sidan en standardisering med dieselmotorer, som 
ju dessutom äro överlägsna vid de lägre effektbehoven, 
ej medfört några ekonomiska nackdelar för de nordiska 
redarna. För dc brittiska redarna äro problemen ofta av 
annan karaktär, och då blir den ena eller den andra in
stallationen fördelaktigare. För brtyg med t ill stor del 
färgad besättning, som vanligen ej är lika kvalificerad, är 
t. ex. ångturbinen läm p liga re. För dc skolska varven har 
den standardisering till dieselmotorer, som. givit så gott 
resultat i Norden, ej gått att genomföra, ty flera av deras 
specialtyper fordra absolut fmgturbincr t. ex. krigsfartyg 
och atlanijättar. 

Sannne författare har även redovisat en spekulation 
över hur kostnaderna komma att fördela sig i den när
maste fram.tidcn. Han har tänkt sig, att förbättra diesel
motorernas ekonomi genom användning av pannhränn
olja. A andra sidan kommer mellanöverhettning och all-
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mänt förhöjda ~mgdala å ånglurbinema att nedsätta de
ras driftskostnader. En utveckling efter dessa linj er kom
mer att ge dieselmotorn ett försprång. Fartygen bli emel
lertid större och snabbare, varför den normal a jämförel
sepHilklen i framtiden k an tänkas förskjuten från den ti
digare nåmnda 7.000 hk till säg 12.000 a 14.000 hk, och 
då ~1r jämnheten på nytt återställd. 

För maskinanhiggningarna gäller i stort sett samma 
oynpunk t som för skroven, nämligen att anskaffningskost
naden ofta blir avgörande för redarens val. Fartygspri
serna äro så fantastis,ka, att redarna draga sig för att ge
nom extra primärkostnader spekulera i högre vinstet· i 
fram tiden. Förf. till ovannämncl::~ ::~ rlik~l tm· nämligen 
i sina b eräkningar ingen hänsyn till allmänna konjunktur
ändringar under fartygets livstid . Med denna utgångs
punkt är ångturbinen fördelaktigare. 

Yad kan då anledningen vara att de svenska varven 
h elt gått inför dieselmotorer? Många orsakee ha bidragit, 
men j ag tror att de viktigaste äro: l. När de svenska 
varven hörjade hygga oceangående handelsfartyg för c:a 
25 <1 r sedan, var den då nya dieselmotorn mera över
lägsen ångan än nu. 2. Vid samma tidpunkt hade flera 
brittiska varv stora svårigheter med sina tvåslegsväxlar . 
3. De svenska varven hade inga ångtraditioner alt försva
ra utan skulle bygga nytt och då inrättade man sig för den 
typ som syntes överlägsen och standardiserarle med hän
syn till denna. 

Clydevarven hade å andra sidan skapat ångdriften 
och hade sina verkstäder arrangerade för tillverkning av 
pannor och ångmaskiner. Så överlägsen var ej dieselmo
torn att den ~kulle motivera en fullständig omläggning. 

Y ad som i det föregeånde nämnts om fartygsmaskin
byggnad på Clycle, har gällt främst vanliga lastfartyg och 
tankers. En mycket stor del av aktiviteten i maskin
verkstäd erna avser emellertid utrustning för de special
fa rtyg som hyggas. Det skulle leda för långt, att redo-
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göra för vm1liga maskininstallationer på samtliga typ er, 
utan i stället skall såsom typexempel en kort beskrivni ng 
av turbinerna på en cross channcl stea1ner lämnas. At t 
just denna typ välj es, motiveras av att några uppmärk
sammade nykonstruktioner, ularbetade av Dennys i so Jn
l'åd med Pamctrada, jusl installerats och blivit succ (·s. 

Nyheten med »Brightons» turbiner var, all för v tu·
dcra propellerturbinen endast ctl hus behövdes, och fi";r 
alt göra konstruktionen så kompakt som möjligt ulökP
des kondensorhuset uppåt, så att del helt omslöt turbi n
huset. Isolering av agg regate t blev därigenom onöd ig. 
Della kompakta byggnadssätt medförde några nya dclalj
konstruklioner. Fri rörlighet för värmeexpansion mås te 
finnas mellan turbin och kondensor. Detta har ordnats 
genom ett system av kilar. Ett ann'at problem var ångled
ninaarnas draaning genom kondensorhuset. För framal-be . b u ...._ 

tmgan, som kanuner in på loppen mitt emellan fram- och 
backdclen, ordnas fullsländig täthel genom att expansio
nen av dc hela delm·na upptages i ellmembran . För back
ångröret, som kommer in på sidan, bygges en expansio ns
box i röret, så im·ätlad att fullständig täthet erhålles för 
kondensorn mot yiterluften, men något ängläckage direkt 
till kondensorn fås vid backgång. Ett turbinarrangemang 
av här nämnt slag fordrar ganska stora spel mellan skov lm 
och ledskenor, varför en ren aktionsturbin valdes. YerJ,
ningsgraden för en turbin med endast ett hus och få h jul 
bll. t· aivetvis F-ranska låa men drifttiden är endast c:a 1.000 b ' .._-::, b' . 

timmar per år, varför bränsleekonomin fått komma l 

andra hand och lättvikt, lilcn volym och enkelhet i först 1. 

»l3rilrhlons» turbiner äro utrustade med enstegs rcdul,-
~ l lionsväxlar i lättviktsulförandc. Undre delarna av växc-

huset äro svetsade stålkonstruktioner, medan topplocl,e t 
är lättmetall. 

På nästa cross channel slemner smn Dennys byggt, 
»Normannia», ha liknande turbiner installerats, men viix
Jarna äro denna gång tvåstegs av s. k. »locked train gear» 
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typ . »Xormanni as>> vä:xlar tillverkades ung. samtidigi. 
wm »City of \Yinchesters», och dessa två fartyg äro dc 
första hos Dennys på m ånga år som fått dubbclreduktions
växlar. Utvecklingen inom hela distriktet går nu raskt 
mot dubbla växlar och ett flertal fartyg äro redan i drift 
med sådana. Ett allvarligt haveri inträffade på den av 
Alexander Slephen byggda »Golfilo». Ett föredrag för 
IES i Glasgow om detta haveri visar, alt det ännu i.ir 
många okända faktorer, som spela in vid byggandel av 
dubbelreduktionsväxlar. Amerikanarna synas ligga för e 
i utvecklingen, men detta beror kanske på att växlarn a 
där som regel skavas. I fallet »Golfito» framgår tydligt , 
att de skolska maskinbyggarna anser skavningen onödigt 
dyrbar. Dc vilja skaffa sig mera kännedom om växelns 

. teori i förhoppning att kunna bygga växlar utan skavning. 
I det nämnda fallet visade del sig empiriskt, att en minsk
ning av dc relativt stora lagerspelen gav en tillfredsstäl
lande gång. Skavning tillgreps endast som säkerhets
åtgärd. 

>>C lydesleamer:;». 

Det ligger i öppen dag, alt det i en så tätbefolkad 
övärld som Storbritanniens n1.åstc finnas snabba sjöför
JJindelser för alla de relativt korta sträckorna mellan lm
vucl- och omkringliggande öar. Tidigare i denna upp
sats ha de snabba båtarna för trafik mellan t. ex. syd
kustens hamnar och kontinenten omnämnts. Dessa cross 
channel steamers trafikera, vad man skulle kunna k:alla 
brittiska övärldens sjöstambanor. Fartygen äro gansl:a 
stora och inredningen omfattar alla vanliga klasser aY 
sovplats- och sittutrymmen. För alla de korta lokalsträc
korna fordras likaledes snabba fartyg, men inredningen 
behöver enelast vara anpassad för dagsturer. Bland den 
senare typen fartyg intager Clydesleamcrs både historiskt 
och tekniskt en ledande plats. 

Tidskrift i Sjuviiscndet. 43 
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Bild. 4. -Lucy Ashtor.» trafik på Clyde. 

Europas första rcgulji:ira ångfarlyg~;förbindclsc upp

rätthölls, som tidigare nämnts, av H en ry Bells ~>Comcb> i 

trafik mellan Glasgow och Helcnsburgh. Detta var tilliL 1 

den första Clydestcamcrn. Fartyget blev genast så pop u

lärt att flcr·a liknande byggd es och sattes in på skil d 1 

turer i Skotllands v ~islra skärgård. Farten på båtarn.l 

ökades successivt, så att alll flera öar kunde nås m ed 

dagslurer. I de lugna vattnen var paddelhjulen ett utom

ordentligt framdrivningsmedel, ly stora cylindrar med ~l\

sevärd slaglängd kund e liggande byggas in i d c s1uå bu

farna. Farterna nådde snart upp i 20 knop och <h'l v nr 

maskinstyrkan lika slor som för ell oceangeå nde JaslLn·

lyg. Det var därför billigt att bygga en liten Clydestea

mcr, oc.h i denna pröva en stor maskiulvp. Det kanske 

mest berömda av dcs~n försök v ar byggandet av »King Ed

"\Yard» med Yärlclens första kommersiella turbinaggrega L 
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Ar 1926 saltes [Jterigen en flytande provbänk trafik 

på CJyde. Det var »King George Y». Fn.l'tyget var ut

rustat med maskiner för ctl ångtryck av c:a ~10 alö vid 

pådrageL Även den numer så popuhira dieselelektriska 

drifte n för skärgårdshålar utprovades p[t en Clyde slea
mer, »Loch Fyne» . 

Intresset för distrikt els egna sm;\ nöjeskryssare v~i.xtc 
un der mellankrigsperioden s<\ enormt, all det svntcs, son1 

om hur många fm·lyg som hels l skulle kunna " engagera,; 

i trafiken utan all behöva ga med förlust. ::\ästan varje 

år utökades f!ollan med cll par fartyg, och som huvud

red a r e slodo vid denua tidp unU dc olika järnv~i. gsbola
gen. Samtrafik ordnades därför med Hirnvägama. Ser

Yic en förbättrades och fo!kcl i trakten ans[tg en tur ned-

för Clyde vara elt första rangens nöje. Som cli exempel 

på hur man lillgodos:'tg allas önskemål kan nämnas, att 

m askinrummel va r öppet med bara etl r~iekc om],ring, s;l. 

att passagerama kunde stå och följa m a növra rna och stu
dera maskinens detaljer. 

Efte r nndra världskriget Ilar trafiken a ldrig n{llt upp 

i samma omfattning som före . Anledningen är, a tt flera 

av farlygen förlorades vid Dunkerque. ~~ir den brilliska 
expedilionsld1 ren skull e räddas, beordrades så många 

snabba skärgårdsbåtar som möjligt till platsen. På Clvdc 
blcvo endast några få fartyg, som ej kunde segla över. de 

öppna vattnen, kvar för all uppr~itllu'llla den nödvändi

gaste trafiken. Ersättningsbyggnaden efter kriget för den 

nu socialiserade jämvägsredaren kom endast att omfalla 

så många fartyg, som oundg~ingligen behövdes för nvtlo

trafiken. ~öjcskryssningarna med hela divisioner k~pp
k örnndc paddel- oc.h turbinfartyg få nog anses höra till 
dc glada minnenas lid. 

Sist i raden av berömda Clyde steamcrs kommer »Lu

cy Asllton». (Sc bild 5 och G.) Denna lilla paddeUrngarc 

h ade redan li1mnals för upphuggning och allt innanmäte 
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Bild 5. »Lucy Ashton» readriven för försök. 

var urtaget nar del blev bcslämt att skrovet skulle an 
Yi.indas för fullskaleundersökning av fartygsmotslånd cl. 
Dessa försök, som utfördes på höslen 1930 samt våren och 
sommaren 1951, ha följts med intresse av skeppsbyggare 
v~irldcn runt, och resullaten ha redan börjat skymla i 
:facklitteraturen. Ur det, som publicerats, kan man utl ii
sa, alt ett svetsat skrov har el t motstånd, som är c :a ;) ' 
l~igrc än det nitadeskrovcts. Yidare är ännu mycket alt 
vinna med förbättrade färger. Med en aluminiumfärg et
hölls på »Lucy Ashton» c :a 5 '/c lägre friktionsmotsl ~\ nd 
än med vanlig bottenfärg. I övrigt syfla försöken fri.it ll l 
till clt karlläggande av sk:alcffekten vid modellförsök. 
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Militär eller civil anställning. 

A.v kapleTt Y. Rollof". 

Cnder dc senste ~\ren har ett relativt stort antal vna-
- b 

re sjöofficerare tagit avsked. Här skall ett försök göras. 
ti ll jämförelse mellan militär och civil anställning till 
eventuell ledning för dem, som överväger att ta steget 
över till det civila livet. 

Officersyrket är en paradox . En officer skall för
bereda sig för ett arbete och u tbi lda folk för elt ändamål, 
som han samtidigt hoppas a lt inte få användning för. 
Sveriges officerare skall dessutom på en tid, som de ·själva 
anser för kor t, utbilda goda soldater och i spänningen 
mellan a lt vilja och inte kunna följa denna maning, föds, 
mycket av den misstämning, son"l ibland gör sig gällande .. 

Lön och andm j"örmdner. 

Dc vanligaste skälen för avskedstagande är troligctl 
ekonomi och dåliga beforclringsutsikter. Efter de senaste 
lönehöjningarna för officerare är de civila lönerna dock 
ej längre så lockande även om möjligheten till högre slut
I~n i enstaka fall är större i det civila. Med den progres
slYa skatteskalan blir inte heller sldllnaden i lön så stor, 
som den verkar vid första ögonkastet. Om en kapten har 
19.000: - kr i lön, så får han b ehålla 14.371:- kr. Har 
han en civil befattning med 25.000: - kr får han hellålla 
17.877: - kr. 

Löneförhöjningarna i det civila kan komma tätare, 
men i vissa fall måste en p[lslötning sker. D'å är del 
tryggare, att som statstjänsteman vela, när man har rätt 
att få mer hetalt och ökningens storlek. Detta skawlr 
mindre avundsjuka, och ger större oberoende. Å an~h·a 
sidan är det föga inspirerande, alt lönen åtminstone för 
yngre officerare bestäms av e tt lidsschema med ringa 
hänsyn till insatsen. 
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Del stalliga lönesysteme t år fastlåst och stelt och ut
mär ker s ig för en rad invecklade bes tåmmelser, of tas t 
för alt tillgodose »millimeterrättvisa» för det stora an
lalel olika kategorier anstållda. Den statliga löneska lan 
tillgodoser dessutom de lägre befattningshavarna på bc-
1-:oslnad av de högre. Karakteristiskt ~ir vidare, atl lö
nen är kombinerad med graden och inte, i samma ut
sträckning som i det priv,a,ta näringslivet, med befa tt
ningen. Den privata lönesättningen är åtminstone v id 
mindre företag betydligt friare och ansluter sig bättre t ill 
individuell utbildning och kvalifikationer än i det m i
litära. 

Det ar helt naturligt svårt att göra en generellt rik
tig jämförelse i löne- och pensionshänseende mellan ci
vila förelag och statstjänst, enär civila företag kan ti ll
lämpa så skilda princ.iper. Jämförelsen är ju helt b e
roende på vederbörandes framgång i sin verksamheL 
Officerens ålder vid övergången till det civila liYet in
verkar också på pensionsavgiften. 

En lön är väl oftast enligt egen åsikt alltid för låg, 
men vid jämJörelse med de civila lönerna får man icke 
glömma, att i statstjänstemännens löner även ingår pen
sion. Civila tjänstemän får vid en del företag helt, v id 
andra delvis betala sin pension genom löneavdrag, t. ex. 
8 % till SPP eller motsvarande. En del större civila 
företag ger dock nettolön liksom staten. En pension i 
det civila är dessutom icke indexreglerad. En högre c i
vil tjänsteman, som gick i pension för några år sed an 
med en pension av t. ex. 12.000: - kr per år, tyckte k an
ske, att han hade det väl ordnat, men hur mycket är 
pengarna värda i dag? 

En annan förmån i det militära är den långa se
mestern. Förr var det närmast omöjligt för sjökommen
derade officerare att tillgodogöra sig hela denna förmån. 
men nu har denna rättighet blivit erkänd under fre ds
förhållanden. 
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I det militära har man praktiskt taget fri läkarvård 
Lill skillnad från det civila, medan man i allmänhet be
vil jas längre sjukledigbet med full lön i civil tjänst. 

Kraven på fysisk spänst är större i det milit~ira och 
fö r befordran krävs friskbctyg. 

Arbet:;tid. 

En nackdel m ed det militära ~ir den långa bundna 
a rbetstiden vid lruppkommendcring, medan man i det 
civila oftast fritt kan dis1Jonera sin fritid med undantaa 

"' för vissa högre diCfsljänsrt cmän, som kan få sätta till 
sin fritid i hög grad för representation och dylikt. 

Xär man är sjökommenderad tillhör man fartyget 
alla dygnets 2-! limmar beroende på vakt, nattövningar 
m. m. Detta kanske spelar mindre roll, när man ~indå 
ä r ombord. För familjelivet är del naturligtvis en stor 
nackdel med lång bortovaro fr å n hemmet. 

B ef ordmn. 

Dåliga befordringsutsikter i det militära kan i läng
den bli irr i ler::mde, och man kan förstå en officer, som 
inte vill gå som suLaitem i 10- 15 år för alt sedan bli 
för gammal att befo1·dras till regementsofficer. 

I dagens läge är beforclringsulsiklerna i flottan för 
fänrikar och löj lnanter icke ~å 1j usa, då de kurser, som 
lwm fram under kt·igel är mycket stora, och regements
officerarna relat ivt unga. Erfarenheterna från tidigare 
år visar dock, att utvecklingen i verkligheten aldrig för
löper så ogynnsamt, som det tycks se ut. 

I det militära måste även myoket dugliga krafter följa 
b efordringsgången, medan det däremot i det civila finns 
avsevärt stön·e möjligheter till snabb befordran. 

Härtill kommer sedan den väsentliga skillnaden mel
lan statlig och enskild anställning, att den statliga vid 
befordran bvgger på »förtjänst och skic.kl igjhet», som 
emellertid i stor utsträckning betyder tjänsteålder, n~e· 
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dan man i det privata föeetaget i stä ll et går ef ter vi sad 
duglighet och icke minst vänlad läm plighel för just d•. n 
nya arbetsuppgiften, och vederbörandes möjlighel al[ 
passa in i företagels organisation p å den nya poslen etc. 

Här skall inte befordri1igsprinciper diskuteras, l1l l 1 

nog skulle vi ljan att s tanna kYar i vapnet vara s iö i'J c'. 

om en befordringsgfmg tillämpades, som gö r d et läll arc 
för speciellt duktiga a ll nå högre befattningar vid ak tiY 
f1 lder. 

D et militära har kanske nu för tiden å andra ,;id a:J 
s törre möjligheter alt placera rält m an p å rätt plats, se
dan officer syrk e t blivit så m ångsidigt , var igenom olika 
in tresseriktningar kan tillgod oses. 

Ställning. A rb etsj'örh ållandcn. 
Det finns hos vissa officerare en tendens till över

ska llning av officersutbildningens värde för civilt arbete, 
så till vida a tt officeren lJ elraktar sig själv som en dukt ig 
karl van att handskas m ed folk, god organi sa tör och <1~i.r
för lämplig även i civil tjänst som t. ex . personalch ef 
eller organisationsman. Na turligtvi s finns ocks i1 förc
tagsch efer - själva kanske f. d. militärer -- vilka verk
ligen värdera officerens teoretiska och praktiska utb ild
ning även för civilt m·bete. De fl es ta förelag räkna nog 
dock som enda gällande merit en vä l vitsordad p rakt ik 
inom vederbörligt arbetsområde, h elsl ocks?1 komhin cnul 
med akademisk eller motsvarande examen . Detta sknllc 
således innebära, att om en officer vill skapa sig en ny 
bana, bör h an göra det genom omskolning. Har han en
dast sin officersutbildning bakom sig, tord e nog i dc 
flesta fall förbindelser krävas fö r a ll få en n y tjänst, solll 
verkligen motsvarar förväntningarna . 

D e t, som. k ansl.-. c är m est omvi ttnat i samband JlJc' d 
s tatliga anställningar, ~1 r säkerhe ten .. :\ven om det num era 
inom de priva ta företagen - i varje fa ll d e större - j (."],c 

är så vanligt aH p ersona l avskedas med kort varsel, fi nns 

619' 

dock alltid en risk härför för d c priva lanslällda . D e pri
vata för e lagen h ar vi dare s törre möjligheter all ompla
cera personal till and r a, minch·e krävande arbetsuppgifter. 

I det militära h ar släkt- och vänskapsförbindelser i 
allmänhet mindre betydelse än i det civila. Dessutom ä1· 
möjligheterna att rätta missförhå lland en upp [t l troligen 
större i det militära. Det finns ju till och med föreskrif
te r i r eglementet, att man icke bör nära missuöj e ntan 
, kall framföra befogad klagan (TjHk mom. 31 - 33). 

Även om det nu för tiden ä r mycke t sviht all ha 
hand om folk i de t Inilitära, är d e t troli gen ofta ännu 
svårare i det civil a . Som offi ce r l1ar man trols allt e tt 
visst stöd i reglementet. I det civila kriivs troli gen ~innu 
större personlig dugligh e l för alt få underly(hllHle med 
sig, d å organisation och ansvarsfördelning ej alltid är· 
lika självldar som i det militära. 

Tradition er. 
Kade ttiden och gemensamma kommenderingar sär--. 

skill till sjöss har skapat sammanhållning och kamrat
skap, som betyder en h el del. Svensken har nog r elativt 
svå d alt placera om sig efter 30-årsåldern till skillnad 
från t. ex. en amerikan, som helst vill pröva på e lt fler
fal yrken , innan han blir ro tfast. Många officerare, som 
tagit aYsked, har märkt, a lt det jnte är så lätt a tt an
passa sig, som d e kanske trodde. Man har formats av 
den militära miljön och få tt en viss livssyn. 

Slörsta fördelen med s jöoffkersyrket är dess Yäx
ling mellan land- och sjökommenderingar. Dessu lom. by
ter sjöofficerare även vid landtjänstgöring oftast kom
menderinga r med rä tt tä ta mellanrum. Dessa ändringar 
förorsakar många prohem för familjen såsom bostad , 
skolgång och umgängesliv särskilt nu då yngre officerare 
tidigt bildar familj och hustrun ofta h ar eget arbete, 
men måste i flertalet fall ändock böra belraktas som en 
fördel. Man låses icke fasl Yid en tFinst, som icke passar. 
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Dc växlande kommenderingarna vidgar blicken, och ger 
officeren insyn på många områden. I själva verket är 
väl dc växlande kommenderingarna det, som kanske m er 
än något annat gör sjöofficersyrket levande och locka n
de åtminstone för de yngre. 

Ovanslående jämförelse är kanske inte fullt objek tiv 
eftersom författaren är officer, men det är elt faktum , 
att av de sjöofficerare, som tagit avsked på två år se
dan 19-15, har en stor procent återvänt. Denna förm {m 
atl få pröva på det civila livet en tid med bibchåilen 
placering i rullan är dock mycket värdefull. För vap ne t 
kan det också vara av värde att folk återvänder med en 
ny syn och nyvunnen erfarenhet från helt andra områden. 

Sammanj'attning. 

lVIan skall ha ett yrke att leva på eller leva för. Läm
nar man statstjänsten och ger sig ut i det okända civila 
livet, tar man utan tvekan stora risker. Man måste då 
väga möjliga vinster mot dessa risker. Visserligen fin ns 
inom militäryrket reglementets tvångströja, påpassningen 
från pressen och lYIO, otillräckliga resurser för alt kunna 
förverkliga egna ideer, nedtryckningen av ungdomliga 
initialiv m. m., som kan medföra att en aktiv ande kän
uer sig bunden, men trivs man med sitt officersyrke, skall 
man inte lämna det enbart av ekonomiska skäl. Det ä r 
nog lättare att r~1tta mun efter kronans malsäck än at t 
behål la en ljus livssyn i ett bättre betalt arbete, som ma n 
lmnske inte finner sig till rätta med. 

Synpunkter på 
marindistriktsorganisationen. 

G21 

Au kommendö rkapten 11. G. Suedmcm. 

För den som konuni t i närmare kontakt med mann
distriktsorganisationens möjligheter till anpassning efler 
den nya utvecklingens krav måste det stå klart, alt be
stämda bristfälligheter råda. Att dessa bristfälligheter 
främst är en naturlig följd av underhållstjänstens och där
med den tekniska tjänstens alltmera framträdande be
roende av den operativa tjänsten torde också vara klart. 
Det kan därför vara motiverat, att framföra några syn
p unkter på en omläggning av organisationen med hän
syn till de nya kraven och till en rättmätig fordran p::l. 
k lara befälslinjer och lydnadsförhållanden inom den ut
präglat regionala myndighet, som_ marindistriktsledningen 
utgör. 

Marindistriktsorganisationen - i den mån man kan 
tala om en enhetlig sådan - har formats, icke aY 
-en enhetlig organisationsplan utan av de särskilda fö
reskrifter, som gälla för vart och elt av de i ma
rindislriklen ingående organen, främst örlogsstation och 
örlogsyarv (varvid bortses från dc inom distrikten myc
ket fristående kustartilleriförbanden). Marindistrikten 
framst ll huvudsakligen som en territoriell indelning av Sve
riges kust med därinom helägna anstalter med rela tivt 
självständiga och från varandra avskiljda verksamehter. 
örlogsstationerna och örlogsvarven äro de primära anstal
terna av organisatoriskt sett långt äldre dalmn än marin
distrikten och med tradilionsbunda direktiv- och befäls
linjer till elen centrala marinledningen. Någon f::lst upp
byggd topporganisation för marindistrikten finns f. n. inte. 
Detta sammanhänger väl delvis med den tekniska tjäns-
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tens hittillsYarande sidoordnade ställning. En sådan U t· 

befälssynpunkt oklar bestämmelse som att örlogsvar vcL 
militärt skall lyda under marindistriktschefen men för
valtningsmäsigt (tekniskt och ekonomiskt) under ma
rinförva ltningen bidrager endast till oskärpan i befäl s
linjen. Ty skillnaden mellan militära och förvallnin gs
mässiga linjen är idag inte bka given som för 10-20 ill' 
sedan. 

Den »modernisering» av underhållstjänsten, som nu 
p<1går, synes emellertid ta det betydclscfnlla steget att u t
jämna skillnaderna mellan de tekniska och operativ a 
verksamheterna och därmed hör även en topporganise
ring av marindistrikten med fastare och klarare befäls
linjer ba aktualiserats. 

Del som framstår som. angelägnast för all uppnå nö d
vändig suveränitet för marindistriktschefen som regional 
myndighet är att knyta främst den tekniska tjänsten (ö r
logsvarvet) men även den personella (örlogsstationen ) 
fas tare till marindis triktsledningen. En radikal åtgärd 
för att nå detta vore att placera ledningen av dessa a n 
stalter i ett gemensamt marindistriktsorgan (marind i
striktsstab) . Detta organs grundorganisation skulle så 
lunda sammanställas av en operativ, en teknisk (eller 
underhålls-) och en personell avdelning (jämte sidoord
nade andra myndigheter för förbindelse-, intendentu r
tjänst etc.). Ur de båda sistnämnda utvecklas sålunda d en 
nuvarande ledningen av örlogsvarven respektive örlogs
stationerna. 

Den nuvarande örlogsstationens struktur torde in le 
komma att väsentligt förändras av en sådan anordni ng. 
örlagsvarvcns organisation däremot hör kunna inbjn d~t 

till en närmare granskning. 
Varvschefen bör vara regional myndighet (under m a

rindistriktschefen) för den tekniska, driftsmässiga och 
ekonomiska tjänsten, vilket i sig även innebär underhållc
tjänstens tekniska linje. Genom att varvschefsmyndighc-
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ten pla ceras i etl marindis triktsorgan uppnås d en erfor
derliga samordningen av underhållstjänstens tek niska och 
operaliv a linj c. 

D en nuvarande v arvso rganisationens sammansä t tn [ng 
av verkstads- (marinverksläclcr) och mil i tärtek n iska ·Jv
delningar tord e bli oförenlig m ed en lopporganisation. 
Ingen skulle väl begr å ta d ess förpassning till d c tr[t
kiga minnenas värld ell e 1· kanske helst glömska n s. TY 
sällan har väl en omorganisation uppväckt så mulstridiga 
meningar som örlogsvarvens uppd elning i marinverkslä
der och militärtekniska avdelningar. D en enda utväge n 
att komma ifrå n nuYarande dödläge synes vara att helt 
avskilja marinverkstäd erna (och även verksta dsavdclnmg
ningen inom Göl cborgsvarvet) från d e militärteknisk a av
delningarna och göra dessa verksladsavdelningar till di-· 
rek t under marinförvaltningen lydande c en iraJ a verks t ä
der (jämför flygva1m c ts centrala verkstäder). D en er
f'orclerliga lokala verkstadstjänsten skulle härvid till.godo
scs med lokala serviceverksläder (jmfr flygvapnets flol
tiljvcrkstäder) tillhörande marindistriktet och ulplaccn
de vid underhållsanstalter, baser etc. De militärtekniska 
avdelningarnas uppgifter som beställande och kontrolle
rande organ beröras icke av en så d a n åtgärd. 

Ett frågetecken kan vara den militärtekniska tjänstens 
lydnadsställning till marinförvallningen. 

Genom marinförvaltningens direkta lydnadsställning 
till CM är den ordertekniska delen a v dess kontroll och 
lednin g av den t ekniska och ekonomiska tjänsten vid ma
rindistriktcn säkrad. Däremot m edför topporganisationen 
en obligatorisk nackdel med den omgång i direktiv- och 
ordergivning, som uppstår, när ordervägen skall passera 
toppen (marindistriktschef m ed expedition) innan den når 
fram till den slutliga och verkställande ordermotagaren. 
Denna icke blott mngång utan även onödiga belastning 
undvikes genom. särskilda befogenheter för chefen för 
den tekniska tjänsten samt genom utvidgad direktivrätt i 
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rent tekniska fd\gor från marinförvaltningen till u nd ct·
ordnade avdelningar inom marindistrikten. 

Dc här framförda svnpunkterna på en omläggning 
eller kanske snarare uppbyggnad av marindistriktso rga
nisat ionen tar främst sikte på två saker, nämligen 

l) al la Lcfäls1in.icr utstråla från högsta ledningen (m ~:

rindistrik tschefcn) till underorduade organ utan någ t" 
ordinarie sidovägar från dessa till den t:cnlrala ]c,. 
ningCil och 

2) den tekniska tjänsten rationaliseras mc(l hänsyn l!ä r
!ill, varvid m arinverks täderna bilda självs tän d iga cc1-
lrala verksläder utanför den egentliga marindislr ild·· 
organisa ti onen och den nuvarande varvschefen Et r n
gionala befogenheter i stället för att som nn vara en 
lokal myndighet. 
Delta u!gör, allmänt sett, de centrala punkterna vid 

en omläggning av den nuvarande marindistriktsorganis~

tioncn. 
Den decentraliserade hasorganisationen anpassas ]ä l

tare till det här skisserade systemet än till det nuvarande 
och befälslinjerna för den samordnade underhållstjänst en 
bli klarare. Sålunda kan l. slyeket i mom. 23, Underhål ls
tjäns t för marinen, avkortas till den förs ta satsen, som 
säger, all »CTVID leder underhållstjänsten inom MD». l 
mom. -H av samma instruktion föreskrives att »depå an 
stalter upprättas nv CMD, CöV och CK och underst äll as 
i regel bas- och sektionschef». Om baschcfcrna, vi ll.::cl 
synes bli fallet, slwla lyda direkt under ClVID, kan man 
ifrå gasätta möjligheten för CöV att direkt unde r marin
förv altningen och efter förvallningslinjerna leda verksa m
heten vid dessa depåanstaller. 

Som en följd av synpunkternas förv e1)digande skulle 
de invanda benämningarna örlogsvarv (varvschef) och öt·
logsstation (stationschef) försvinna i den militära orga
nisationen. Men den frågan får väl förpassas till et t an
nat värderum även om man inte helt kan bortse if rrtn 
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den som en stötesten. Det skulle emellertid innebära, alt 
örlogsvan·ct som ett mili tärt begrepp försvinner och i 
stället kommer centrala verkstäder (av varvskaraktär) 
samt att örlogsstationens hittillsvarande centrala organi
sation uppgår som en del av marindistriktsledningen vid 
sidan av nuvarande örlogsvarvets militär tekniska d el, som 
under en militärteknisk chef handhm'cr den teknisk
ekonomiska tjänsten inom marindistriklet. 
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Principiella synpunkter på förvaltnings:: 
organisationen inom marindistrikten 
och möjligheterna till rationalisering 
i den nuvarande organisationen. 

Inträdesanförande au kommenclörkapl~'n Ser1re! 1• 

mars tre)::. 

De särskilda undersökningar som i syfte alt rati ona
lisera organisationen bedrivits inom olil~a marindistri kt 
genom försorg av stalens organisationsnämnd, ha i huvud
sak ansetts kunna ske med utgångspunkt från den för ut
sättningen alt fiollans och kustartilleriets stridskrafter 
oc~1. ansllatcr 111. m. inom marindistriktet skola utgöra 
skilda enheter med ingen eller ringa beröring med var
andra i förvallningsavseendc. Mot denna princip alt id'"" 
i organisatoriskt avseende helrakta marindistriktet som 
en enhet ha vägande invändningar gjorts i olika samman
hang. Man kan då fråga sig vilka möjligheter till ratio
nalisering i den nuvarande förvallningsorganisationcn, 
som föreligga under under sist angivna ändrade förutsätt
ning? Frågan är just nu högst aktuell, då heslut när som 
helst är att vänta angående den slutliga organisationen 
vid Stockholms kustartilleriförsvar och denna organisation 
lorde komma att läggas till grund jäm~äl för en omorga
nisation vid Blekinge kustartilleriförsvar. 

I det följ ande skola några principiella synpunkter a n
föras ifråga om förvallningsorganisationens utformning 
med exemplifiering i vad rör Sydkustens marindislrild. 

För krigsorganisationen gäller i princip, att varje ope
rativ chef måste ha organ såväl för underhållstjänstens 
()perativa del (sektion, avdelning, detalj eller represen
tant i stab) som för dess tekniskt-ekonomiska verkställan-
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de del (förvaltningar eller andra förvaltningsorgan). Li
k aså gäller att varje annan (icke operaliv) förbandsch ef 
måste ha tekniskt-ekonomiska organ för den egna under
hållsljänslen. I vissa fall och särskilt i vad rör lägre för
band kan en sammanslagning av stabsfunktionen och den 
tekniskl-ekonomiska funktionen länkas. 

Yad ovan sagts innebär icke alt varje opcrnliv chef 
nödvändigtvis skall ha egna anstaller för underställda för
bands und erhåll. :\är det gållcr alt avgöra fördelningen av 
de regionala underhållsanstalterna (etappanstallcrna) in
om ett marindislrikt, där högre och lägre förband under 
särskilda under CMD lydande chefer finnas , är del av av
görande natur, huruvida anstalterna bedömas lämpligen 
kunna eller böra vara gemensamma för samtliga strids
trafter inommarindistriktct, oberoende av vapenslag eller 
försvarsgrenar eller endasl skola avses för vissa av sagda 
stridskrafle.-. I regional instans kan del sålunda såväl ur 
operativa som undcrhållsmässiga synpunkter vara nödvän
digt och lämpligt al l till större enheter samm.anföra likar
tad materiel och förnödenheter m m för gemensamt utnytt
jande, i vilh:et fall dessa böra underställas den högste re
gionale chefen, dvs Inarindistriktschcfen. Tillförseln till 
dc lägre förbanden av materiel och förnödenheter kan 
sålunda komma att ske direkt från etappanstalter und er
ställda C.:WD även i de fall att högre förbandschef finnes 
såsom m ellaninstans. Det må emellertid observeras, atl 
sistnämnde operalive chef måste ha underhållsl~iget för 
samtliga underställda förband i sin hand, varför förban
dens underhåll måste utlösas genom denne. Della ombe
sörjes av de tekniskt-ekonomiska organen. 

Marindistriktets krigsorganisation i vad rör under
hållstjänsten framgår av bilagda principskiss. 

Fredsorganisationen måste bygga på krigsorganisatio
nen och bör såsom följd härav i möjligasle mån överens
stämnia med denna. En rationalisering av den nuvarande 
fredsorganisationen måste sålunda ske med utgångspunkt 

TidskTift i S.iöväsendet. 44 
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Principskiss 

utvisande marindistri kts krigsorganisc\tion 

·i vad r ör underh'iil lst,ji:insten, 

CMD 

l 
CMD stab, vari 
ingår under
hållsdetalj, 

J 
CMD förvaltningsgrensche 
fer och CÖV med .för marin
distriktet i sin helhet 
eller uteslutande för 
flottan avsedda regionala· 
underhållsanstalter, 1 

Högre förband: 

C KA-försv, 

Stab och för
val tnin.~ s
grenschefer 
med regionala 
underh7lll san-

stalter i hu-~ 
vudsak '.lteslu 
tanrle avsedda 
för KA- försva 
rets strids-
krafter. 1 

:~:i.~e fö r band direkt 
und,erställda CMD: 
CÖS 1 C Bev.organ och 
C op.b~ser med depåun
cl erh lllsanstal ter; 
C fartygsförband och 
I artyg. 

C Sjöstyrka 

Stab och 
förvaltnings
grenschefer, 

L~i.gre förb3.nd under- . 
stä.llda C fv\-·Orsv. JC'l 

C Sjöstyrka : C KA-reg. , 
C sektione r m.m. med 
deplunderhillsans talte r 
samt C fartygsförband 
och fartyg, 
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från krigsorganisationen och i Yad rör förYallningstjänsten 
särskilt med tanke på hur underhållstjänsten i krig skall 
verk a. Härav och av vad i övrigt ovan sagts följer all 
när fr<'\ga är om chefer, som i krigsorganisationen äro 
operativa, någon sammanslagning av förvaltningar i freds
organisationen i olika instanser i princip icke kan eller 
bör ske, enär desamma äro för vederhörande chefer nöd
vändiga organ fär underhållstjånslens utövande i krig och 
underhållstj~instens planlåggning i fred icke lämpligen 
bör verkställas av annan. Ifråga om depåförhand synes 
dock en sådan organisation i fred kunna godtagas, som 
innehär all förbandet i förvaltningsavseende helt eller 
delvis betjänas av annat förvallningsorgan unelerställt när
m ast högre chef. Organisationen kan dock icke anses stt-· 
som tillfredsslåilande eller önskvärd. 

En granskning av marindistriktens nuvarande förvall
ningsorganisation med utgöngspunkt från vad ovan sagts, 
ger vid handen, att under förutsättning av bibehållen mi
litär organisation möjlighelerna till rationaliseringar i hu
vudsak äro att söka dels i vad rör förYaliningsinslanser 
på samma plan, varvid fråga främst blir om distriktsför
vallning och varvsförvaltning, dels i vad rör förvaltnings
objektens fördelning på förvallningsorganen i olika in
stanser odt då n~innasl marindistrikls- och kustartilleri
försva rsförvalln i ngarna. 

Överfört p{t fredsorganisationen vid sydkustens ma
rinclislrikl innebi.ir ovan angivna principer och riktlinjer 
fö r organisationen följande: 

C\IDS hör såsom högste operalive chef ha såvi.il en 
underlH'\.llsscl- tio n (-avdelning, -detalj) i l\ID-s t ab en som 
organ föt· elen tekniskt-ekonomiska förvaltningen. 

CBK och - därest sjöstyrka är ruslad - CKkA höra 
i egenskap av chefer för högre operativa förhand ha så
väl stabsorgan för tmderk"lllslji.insten som förvaltnings
organ. 
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Chef för dcpMörbancl (CöSK och CKA 2) m fl icke 

operativa chefer böra ha organ för den interna förva lt

ningen. 
En sammanslagning av förvallningsorganen för CMDS 

och CBK är icke möjlig under annan förutsättning än all 

chefsskapet såväl i fred som krig utövas av en och sa m

m a person. 
All förvaltning i marindistriktsplanet ställes und er 

CMDS, viikel incbär clt sammanförande av nuvarande 

distriktsförvaltning och varvsförvaltning saml cll över

förande till dc sålunda organiserade förvaltningsorganen 

av förvallningen av all i ersättningshehovet i krig ingåen

dc materiel m m, som är avsedd för marindistrikte t i si n 

helhet. Detta senare innefattar gemensam förd Hlshå 11-

ning i regional instans för hl a livsmedel, drivmedel, m a

terial u t red ni ng, in tenden turinvcn t arier, sj ukvårdsma tcricl, 

fortifikationsmateriel och viss vapenmateriel ävensom en

hetligt handhavande av för marindistriktet i sin h elh el 

organiserade verkstäder och reparationsanstaller m m. 

Till CBK:s förvaltning skulle sålunda endast hänföras 

förvaltningen av dels den materiel m m, som dc fredsor

ganiserade förhanden kunna behöva eller som erfordr us 

för underställda förhands organisering vhl beredskapstill 

stånd och mobilisering, dels ock \natcriel av för kustar ti l

leriet speciellt slag. 

Med ulgångspu,lkt från ovan anförda principer och 

riktlinjer synas, följande tre allernaliv tänkbara för o rga

nisationen inom MDS. 
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Ett diskussionsinlägg 

till kommendör Segrells artikel.· 

»Principiella synpunkler på j'öruallningsorr;u
nisationen inom marindistrikten och m ö}lio
heterna lill rationalisering i den ntworwull' 
organisationen». 

Förfallaren framh å ller inledningsvis alt d c organi-,n
lionsundcrsökningar, som hittills gjorts ifråga om förvalt 

ningsorganisationen inom marindistriktets ram, bcrörl 
antingen flottans ell er kustartilleriels stridskraflcr oc h 

icke beaktat de möjligheter till rationalisering, som kun
na föreligga genom de t såväl lokalt som operativt b e
tingade samröret m ella n marinens båda vape nslag. :Med 

hänsyn härtill framlägger förfal tarcn olika förslag. tj]J 
förvaltningsorganisation grundade på nuvarande mari n
elistrik tsarganisa l i on. 

Det to l dC vara en allmän nppfa ll ni ng all lcdstj ärna n 
för allt rationaliseringsarbete inom fö rsvaret bör vara a ll 
skapa det mest effek tiva krigsin s lrumcnt, som går att hl 

för de pengar som slår till buds . För m arinens del k an 

detta ske bl a genom a lt tillvarata dc möjligheter till b e
sparingar, som - utan åsidosältande av kravet på att or
ganisationen framför allt skall vara lämplig för krigsl id 

- kunna finnas inom den fredsmässiga administrationen 
och förva ltningen. Eftersom förvaltningsorgan isa tioncn i 

stort se tt måste anpassas efter dc operativa befälsförlwl
landcna är det tydligt att man vid en rationalisering a\' 

marindistriktens förvaltningsorgan isa tion först måste kl ar

göra om den nuvarande marindistriktsorganisationen ur 
rent militär synpunkt är ändamå lsenligt utformad. l\Ian 

kanuner med andra ord icke ifrån att förul sä llningslösl 
utreda frågan om flottans och lcuslartilleric ts ställni n g i 

G3i> 

marindi stritlsorganisationcn. Del skall villigt erLi.nnas 

a lt detta problem kan bet raklas ur m ~lllga aspekte r, av 
vilka en del äro sakligt betingade och andra av m era 

känslomässig karaktär. En lösning skulle väl dock icke 
ligga utanför möjligheternas gräns om man med d e l hela s 
bästa för ögon e n skred till verket und er den förutsätt

ningen alt i den nya marindistriktsorga nisationen hereda 
alla vapenslag och kårer inom mari nen den »pla ts i so
len », som skäligen bör tillkomma dem. Må nga fö rslag till 
en ny marindistriktsorganisation kan länkas och de t är 
på frågans nuvarande s tadium varken lämplig t el le r möj

ligt all framlägga en patentlösning. Men för all delta in
lägg icke skall avfi:inlas enbart som en »tulipanaros» kan 

det m å hända va ra försvarligt att skissera e tt aY dc aller
nativ, son1 kunna diskuteras. 

Förslaget är radikalt. Det innebär i korthet nlt sjö
slvrkorna i Östersjön - såväl kustfiol lan som lokalslyr

k~ma - underställ es en chef för östersjöflottan och sjö
stridskraflerna p å västkusten en chef för \'ästcrhavsflollan. 
Dessa sjöstyrkechcfcr böra av såväl operaliva som under

hållsskäl ha bcf~i.l även över landorganisa lionen; dvs MDO 
och MDS (ev äve n MDX) underställas chefen för ö ster
sjöfiollan och MD\' ch efen för Västerhavsflottan . D c bör 

till sitt förfoga nd e ha slabsmässiga underhållsorga lt men 
icke d en tekniskt-ekonomiska förv altningen. Denna utgö
res av marind islrik lsföl'Yall ningcn, ordnad tjänstegren svis 

p å sätt som Scgrcll föreslagit i sitt alternativ I. FJollans 
och kustartille ri e ls staher och förvallningsorgan inom ma
rindislriktcn sammanslås till en för ' 'a rje marindistrikt 

enhe tl ig organisation und c1· en kuslarlillcriofficcr som 
marin dislriklsch ef. lVIarindislriktens upp gifter begränsas 
till aH omfa tt a den opera liva ledningen av kustartill eri

och armestridskrafterna samt underh å llstjänsten för d e 
stridskrafter ur marinen och armen, som befinna sig inom 
marindistrildcl. I marindistriktsorganisationen bör r ä tte
ligen även ingå dc icke-marina organ , som sammanh~i.ng::1 
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med kustbevakningen ( lullens kustbevakningsväsend e, sj ö
räddningstjänsten samt lots- och fyrväsendet). 

Den stegvisa lösning av marindistriktens förvaltnin gs
organisation, som Segrell förordar i sin artikel har vissa 
fördelar, bl a den att narticila reformer äro lättare al t 
genomföra än en fullsländig omorganisation. Det är doc[, 
en bestämd nackdel alt en lösning efter dylika linjer stän
digt har något av ett provisorium över sig. Man känner 
med sig att det steg som tagits inte är slutgiltigt, att de t 
arbete som en partiell omorganisation för med sig blir a' 
temporärt värde och att det aldrig tar slut på omorgan i
seranclet. D.et ligger mycket i den hjärtesuck, som de m a
rina myndigheterna under senare år allt oftare uppstämt : 
?/Låt oss få arbetsro!» Det förefaller därför tviYelaklig t 
on1 sidilen för gradvisa refonner i detta fall kunna h c
dönlas vara starkare än en genomgripande, men mer sl ut
giltig organisationsändring. 

Per Hall. 
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Sjöofficerare som fallskärmsjägare. 

Au Rolj' Skedelizzs. 

Det är på intet vis unikt att sjöofficerare utbildas i 
luftlandsättning medelst fallskärm. För att taga några 
exempel så deltog en sjöofficer redan i de brittiska luft
truppernas första operation. I februari 1941 skulle så
lunda en störningsoperation utföras mot tyskarna i Saler
no. Scdan uppdraget genomförts, skulle fallskännsjägar
na återföras medelst ubåtar. Såsom. sambands- och för
bindelseofficer deltog en ubåtsofficcr. 

Nästa uppgift för de brittiska lufttrupperna var att i 
februari 1942 förstöra en radarstation på franska nord
kusten. Även i denna operation deltog en sjöofficer, den
na gång i egenskap av radarexperL 

Den tredje uppgiften kom. i samhand med Sicilien
operationen. I cleuna ingick ett antal sjöofficerare såsom 
eldledare för fartygsartilleriet, såsom. förbindelseofficera
re och såsom beaclnnasters. I Normandie landsattes nl.e
dclst fallskärm i samhandmed invasionen ett 40-tal allie
rade sjöofficerare med ovannämnda uppgifter. 

Även grodmän utnyttjade fallskärm. Nätterna när
mast före D-dagen fälleles grodmän från flygplan samti
digt som andra transporterades till invasionsområdet me
delst fartyg. 

Under dc sista krigsåren hörjade man även utbilda 
stabsofficerare ur de tre försvarsgrenarna i fallskärms
hoppning. Det kunde inträffa, att man i de längst fram
skjutna staberna av någon orsak snabbt måste byta ut 
eller ersälta en officer. Genom att fälla ersättaren med 
fallskärm kunde han på ett fåtal timmar föras från hem
landet till önskad plats. Likaledes förekom att stabsoffi
cerare i egenskap av officerskurirer medelst flygplan och 
fallskärm snabbt fördes fram till bestämmelseorten. 



1538 

Aven SYerige ha1· behov aY hopputbildade officera re' . 
I armen finns f 11 ett 20-tal, av vilka huvuddelen tjänslgii r 
\'i d arm ens fallsk~i n n sj ägarskola (F.TS) i Karlsbor g. )\.v c 11 

stabssidan ~ir representerad i del all f n fyra generalslr. hs
officerarc äro utbildade. 

Såsom clt led i alt till föra högkvarleret hopput bi l
dr.de officerare kommenderades jag av chefen för försv ars
siaben lill F.TS för all d~i r under fvra veckor gcnom ga 
,grund lägga n d c fal lskärmsu t bil dn i ng. 

L'lbildninqen vid F.JS. 

Det var med kanske något blandade känslor jag en 
av de förs ta clagama i juni månad anmälde mig till tjä nst
göring vid FJS. Jag kände till, att utbildningen var h fll' d 
så\'äl psykiskt som fysiskt och hade därför försökt fö r 
hereda mig på olika säll. Sål.cmda hade jag studerat all 
l i tteralm· jag kommit över beträffande luftlrupp er, deras 
operativa och taktiska utnyttjande samt om sj~ilva hopp
tekniken . Likaledes h ade J. ag uneler våren försökt lJyrw n 

.._ .. ~~ 
upp en fysisk grundkoncliliou, vilken jag visste var nötl-
vöndig för all kunna tillgodogöra sig den hårda m ark- ocli 
1ornlräning, som föregår själva hoppningen från flygpb n . 

Jlurklräninqe n. 

Utbildningsplanen omfattade fem veckor varav förs ta 
veckan till största delen utnylljacles för markträning. J ag 
inplacerades i ledet bland ett 25-lal värnpliktiga , som fri 
villigt hade valt denna tjänstgöring. Samtliga landsända r 
voro representerade, från nordligaste Xorrland till Skånc . 
Tes tproven visade, alt dessa utvalda värnpliktiga i psy
kiskt avseende lågo väsentligt över normal standard . 
Dessutom voro dc i regel goda idrottsmän. Dc sågo all a 
med förvbinlnn och enlusias1n fram mot den dag, då dc 
sknlle få göra silt första hopp. 

:.V1arktri.1n i n gen omfatta d e: 

flygp la ud r i l l. 
uthopps teknik, 
fa1Jteknik, 
landningslcknik, 
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fallsk~irmcn: matcrielkunskap, tillpassn ing, han-
terande , bärgning, hopprullning, 

fysisk träning, 
flygvana samt 
dem on s l ra t i oashopp . 

Eftersom utrymmet inlc medger all i detalj redogöra 
för varje led i denna utbildning, inskränker jag mig till 

all endast med n å gra få ord beröra varje moment. 

Flyqplandrillen utfördes i en flygplansattrapp inbyggd 
i en träningsh al L Här övades alla dc å tgärder, som ut
föras i flygplanet före uthopp . Fastkrakningen vid nlli,s
ningswircn, en sista kontroll av utrustningen samt för
flyttningen fram till dörren var här del viktigaste. 

Flhoppslekniken drillades i en dörrallrapp med sex 
dörra r. Ctförcs uthoppet fel, förefinnes risk att hopparen 
H\r en rotation i luften, varvid bärlinorn a snos ilwp. Ge
nom att kraftigt sparka sig runt kan man få snodden alt 
gå upp, vilket bir nödvändigt för alt kunna manövrera 
sk~irmcn i luften och vid landningen. En kompakt kropps
ställning med föllerna ihop ocb armarna intill kroppen 
eller ulrustningcn minskar risken för sådan rotation. 

Skärmens ullösande behövde man icke bekymra sig 
om. Detta skedde automalisl.;:l , genom all man var fast

krokad i ullösningswiren. 

Falltelmiken inrymde bl a kontroll av kalotten. Se
dan skärmen utvecklat sig, måsle bärlinorna gå klara från 

kalottkanten ner till selen. I enslaka fall kunde inträffa, 

att någon bärlina lagt sig över kalotten och på så sätt 
klöv den mill ilu. Had e så skctl, elvs hade man fålt en 
s k delad kalott, måste rcscrvskännen, som var plr.ccmd 
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Utrustningen kontrolleras'. 
Ryggsäcken är vid uthoppet upphängd under reservskii rmen. 

på bröstet, omedelbart utlösas. En delad kalott bi:ir fo ri 

farande hopparen, men fallhastigheten ökar och kan upp
gå till mer ~i n det dubbla av norm al hastigh e t, som fö r 
hoppare utan utrustning ~i•· c:a 7 m / sck. 

Genom att dra ner olika b~irr e mmar ka n fallsk~irnH'l 
styras. Detta är R\' största betydelse, när man hoppat· 
flera t~ill efter varandra och med utrustning. Flygpl am' ! 
går i fällningsögonblickel m ed en sådan hastighet, all en 
sekund mcllnn hopparna i uthoppet ger 50 m av~l ftn d i 
luften. Scdan fnllskärm cn ulvecklnt sig, skall m edfö rd 

GH 

Den nedfirade utrustningen tar mark c:a 1 sek före hopparen. 

ulnts lning, vilken kan bestå av en c:a 30 kg tung rygg
s~ick smul ett automatgevä r, lösgöras fri1n hopparen och 
n edfiras m edelst en 7 m lång lin a. Om detta skulle ut
föras , innan h opparna styrt ifrån vara ndra, för efin ns risk , 
atl d c n edhängande ryggsäckarna och automa tgevörcn 
kunna sla in bland närliggand e fallsk ärm ars bärlinor och 
därvid fastna, varigenom tillbud kunna uppstå . Delta 
kanske ö r del riskablaste mo men l el i hela hoppningen . 

Landninr;stekniken ym· det SYårastc ntl Hira och äg
nades den mesta liden. En fallskärmsjägare, som vid ned
siageL l ex Yri cknr en fot , är obrukbar för strid. Därför 
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gäller del , all oavsett ål vilket håll man landar (fram:ll, 

snell framåt, ål sidan, snett bakå l eller bakå t) kunn a göra 

delta, så all man är stridsduglig efteråt. Landningen 

k01npliccras av, all 1nan strax ovan marken ofta får l'll 

pendling, som tvingar hopparen all på bråkdelen av l'll 

sekund förbereda landning åt elt helt annat håll, än vin

den för honom. 
Det viktigaste vid landningen är, att bopparen hållet· 

ilwp knän och fötter. Del kanske låter enkelt, i varje 

fall lyckte jag det. I verkligheten visade det sig betyd ligt 

svårare och endast genom en metodisk och obarmhä i·ltg 

drill lärde man sig så småningom att göra rätt. 

Sedan fötterna tagit marken, rullar man över vaden, 

låret , sätet, den böjda ryggen och huvudet ett varv nlllt 

och kan på så sätt komma på fötter, om inte fallskärmen 

vid kraftig blåst drar omkull hopparen igen . Ä r d et [,t 

fallet, kan man genom alt liggande på magen dra i sk iir

mens undre bärlinor bringa luften ur kalotten, som di\ 

lägger sig på marken. 

Fallskärmen vårdas ömt av var och en, som m åslc 

använda den som transportmedel från flygplan till mar· 

ken. I USA får varje fallskärmsjägare vid inryckningen 

sin egen skärm, som han själv måste packa efter varje 

hopp. Vid FJS få elevema åse en packning men aldrig 

själva packa. Av sbikerhelsskäl anses det lämpligare, all 

yrkespackare utföra delta viktiga moment i fallskärmens 

haudhavande, även om man kan vara förvissad om all 

hopparen av ren självbevarelsedrift skulle packa sin 

skärm. med den störsia omsorg. Dessutom loge pack

ningen tid från den övriga utbildningen, om varj e man 

skulle svara för sin skärm. Vid FJS utföres packni ngen 

med sådan omsorg, att knappast någon hoppare torde 

hysa misstro mot skärmarna och deras funktionsd uglig

het. Det tas som. en naturlig och självklar sak, alt skiir

men skall utveckla sig. Dessutom finns reservsb1rnwn 

som en extra säkerhet. 

6-±3 

Hopparen har efter landningen dragits omkull av skärmen. 

Fallsbinnarnas tillpassning, hanlerande före och un

der bopp, bärgning vid olika vindstyrka saml hoprullning 

efter hopp ingick även i utbildningen. 

Fysisk träning ulföreles som slridsgymnaslik. Red

skapen utgjord es bl a av stockar, med vilka olika hinder 

byggdes. Här funnos rikliga tillfällen att uppöva framåt

anda, viljestyrka och djärvhet. 

Flygvana beslod i två flygturer om vardera c:a 30 

minuter. D~irvid framfördes planet på ordinarie hopp

höjd, 350 m, varifrån man iförd fallskärm fick stå i dör

ren och vänja sig vid höjden. Plnnel var av typ DC 3. 

45 
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Demonstrationsflo p pen utfördes a v i n s lruk l öre rna . 
Därvid beordrade hoppledaren i högtalare varje hoppare 
att göra vissa fel under fallet, varvid man från marken 
kunde iaktta verknin.'::::rrna härav. Instruktörerna hade 
som regel gjort 40- 50 hopp per man och vi avundades 
dem deras eleganta landningar. Hur skulle ens egna 

" landningar komma att se ut? 
Som läsaren torde förstå, blev denna vecka minst sagt 

laddad. Träningsvärken kändes i låren och man var mer 
eller mindre öm i hela kroppen. Alla förflyttningar 
även längre - skedde med språng och till oc.:h med d c 
värnpliktiga kände sig ordentligt omtumlade. 

Tornlräningen. 
Under andra veckan började tornträningcn. I Karls

borgs fästningsområde hade uppbyggts tre specialtorn: 
uthoppstorne!, landningstornet och slrömhoppstornet. 

I uthoppstornet spändes man fast i en fallskärmssek 
utan skärn1. I selen fastsattes en wire, vars löphastighel 
reglerades av en luftbroms. Genom att gradvis öka fall 
hastigheten nådde man successivt den normala, 7 m jsek . 
Fallhöjden var c:a 10 m. 

I landningstorn et hängdes man upp i elt block, som 
löpte i en 45 ° lutande wire. När blocket losskopplades, 
rutschade man efter wiren ned mot marken, där land
ningen utfördes. Nivåskillnaden var även här c:a 10 111 . 

I strömhoppstornet fanns möjlighet alt lloppa fyr a 
man i tät följd. Efter uthopp från en c :a 12m hög platt
form föll man fritt c:a "1 m, varefter det vertikala fall et 
stoppades med en ganska kännhar knyck. Därefter h ör
jade man åka utefter 75 m lång svagt lutande wire. Här
under skulle fallskärmsdrillen genomföras. 

Denna vecka blev ifråga om tempo något lugnare ~i n 
närmast föregående. Mellan övningspassen i tornen in
lades alltjämt markträning i träningsha11en. Som av,;l ul -
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ning på denna vec.:ka fick varje elev inför c.:hefsinslruk
!ören visa upp sin färdighet. Sedan n ågra fått en extra 
[!\'slipning, voro vi mogn a för att göra vårt första hopp. 

lloppning j'dm j'lygp!un. 
Den grundläggande hopputbildningen omfattade å tta 

hopp . 

1-T opp n:r 1: Enskilt. 
» >> 2: » 
» » 3: Lag m n -!, enkel uppgift. 
)) » -k » » X, » » , ],pist. 
» » ;) : » » -1-, » » » 

' 
rygg-

säck. 
» » G: » » 8, stridsuppgift, automatgevär, 

ryggsäck. 
» » 7: » » 16, » kpist, ryggsäck. 
» » 8: » » -!, mörker. 

Den enkla uppgiften i 3- 5 hoppet bestod i att hop
]laren c :a 30 sek. före uthoppet fick en skriftlig rapporl 
alt lära in. Även om den varje gång var relativt enkel, 
så innehöll den som regel 2- 3 ortsnamn oc.:h n ågot el ler 
några ojämna klockslag samt en kompassriktning. Om 
man beaktar, alt vederhörande vid inh1randel befann sig 
i ell krängande trångt flygplan, från vilket han om några 
sekund er skulle göra ett fallskärmshopp, m f1ste man få 
respekt för resultatet av övningen. C :a 75 % av hopparna 
illergav efter landningen rapporlen ordagrant oc.:h re:-;ten 
hade e nd ast enslaka fel. 

]) el j'örsla hoppet. 
Det ä r sYårl all exald ange dc tankar, som genom

korsa h.i~i.rnan, n~i.r man första gången shh i begrepp all 
hoppa oc.:h sede rm ern, när man lämnar planet och ligger 
i luft en i Yänlan på ~tll sbirmen sknllul\'e c.:kla sig. Si!ua
tion e n torde knappast kunna jämföras med pilotens i e lt 
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slörla11dc flygpla n. lian har ju inget annat val, om Jw n 
vill ri.idda livc l. Skall man ri.ili förstå den molYilj a infö1 
hoppet och den ljusning unde r hoppet, som dc flesta fa ll
ski.irmsjägare känna fö r sta gnugen, JW1 s!c man nog prÖYa 
på det själv. J ag skall änd fl försöka mig p tl all b eskriva 
hur jag kände det och hur jug re agerade inför uppp) f ten. 

Det si.igs, a lt den som inlc i.ir rädd, när han gör si ll 
första fallskärmshopp, han i.ir ä nnu inte född . lVfr n d et 
gäller all hoppa tro ts r ädslan. Del fordras emellerti d 
mycke t m er. Det gäller a lt hoppa riktigt, så att ski.irn H' n 
utvecklar sig normalt och icke skadas vid uthoppe t, s<' 
att hopparen undviker kollisioner med andra hopp~rc i 
luflen, så at L han landar p å lämplig plats och så all h an 
inte skadar sig själv eller sin utrustning vid landningen. 
Hädslan föder nervositet och detta kan lält resullera i 
all man gör feJ. I ett fallshinnshopp kan ett begånget 
fel bli ödesdigert och man måste därför kunna handla 
automatiskt. Här kommer drillens stora betydelse till si n 
rätt. Genom att utföra en detalj hundratals gånger kor
rekt, behöver tanken aldrig inkopplas. 

Vi visste, att vi voro hårt drillade och vi visste, al l 
vi genom drillen skulle göra rätt. Detta var första gången . 
som jag s.iälv fick ett mera påtagligt bevis för vilket m o
raliskt stöd för individen drillen kan vara i vissa silu ~l

tioner. 

Jag skall hoppa först. Scdan fastkrakningen i ullös
ningswiren och en sista kontroll av rygg- och rescn·skä r
Jnarn a är klar, beordras jag fram en meter innanför dör
ren. Planet ligger i en sväng in mot marksignaler na p ~t 

hoppfältet. Plötsligt dras motorerna av och röd sign al
lampa tänds ovanför dörren. 

»l dörren stå!» 

6!7 

Jag lar elt sleg fram, så alt jag får vänstra fo tsp e ls en 
n ågra centimeter över tröskelkanlcn. Propellervinden vi
ner och rycker i störthjälmen. Jag tvingar mig all int e 
se ner, u lan mot horisonten. Inifrå n planet hörs d c öv
riga frenetiskt heja: 

»Hoppa, hoppa, frisid humör, 
d el är det som_ susen gör, 
hoppa, boppa, hoppa.» 

Sckunderna släpa sig fram. Plötsligt länds g rön 
lampa. 

»Gå! » 
Ulan att närmare kunna redogöra för hur del h ela 

gått till ligger jag i luften. Det enda jag efteråt konuncr 
ihåg från själva uthoppet är, att jag tvingades pressa mig 
genom en mjuk vägg, bildad av propcllerströmmen. 

Det tar tre sekunder innan skärmen vecklar ut sig 
och dessa sekunder äro långa, men inte direkt obehag
li ga. Jag ligger på sida och tittar ned på fältet. Ingen 
hissnand e eller annan obehaglig känsla förmärkes. 

Plötsligt vecklar skärmen ut sig. Det sker mycket 
behagligt och utan knyck. Genom uppbromsningen av 
fallhastighet en har jag en känsla av att lyftas uppåt. Det 
har blivit alldeles tyst runt omkring. Jag ser upp och 
kontrollerar kalotten. Skönt! Den är utan anmii.rkning. 
Plötsligt hör jag en röst tala till mig. Det är hoppl eda
ren, som n ere på fältet genom kikare följt mina för eha
vanden. Medelst högtalare får jag reda p å min höjd ovan 
marken. 

J ag fas tställer drivningsriktningen och kon s taterar, a lt 
jag driver snett bakåt vänster. Främre bårlinorna fattas 
så högt upp som möjligt. På 75 m drar j ag in s tinktivt 
ner så mycket jag förmår, varigenom min drivningsrikt
nin g ändras till snett fram åt vänster samtidigt som driv
ningshastigheten minskar. Jag har ingen känsla av aU 
j8g faller, utan att jordytan i stället flyttar sig uppåt. 
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Tre hoppare i olika faser .av uthoppet. 

Hjärnan har så smålt börjat fungera igen och en end a 
tanke genomkorsar den: »Håll ihop fötter och knän. Hii ll 
ihop föller och knän.» Hell plölsllgt växer gräset up p 
mot mig och fötterna ta marken. Y ad som sedan händer 
i detalj, vcl jag inte. Hoppledaren meddelade emellertid 
senare, all. landningen var bra. Tyvärr fingo mina sj u 
{tlerslående landningar icke altlid detta omdöme. 

Denna dag blåser det inte mer, ~in att jag, seelan j a!I 
tagit mark och rullat runt samt kommit upp pi1 föt ict' 
igen, kan springa ifalt l.;.alollen och därigenom llringu 
luften ur den. Det är en angen~im känsla, när man slat' 
upp cenlralh'\sct och går ur selen. Första hoppet är as

slutat. 
X ven mina sju å lerstående bopp kunde j ag genom

föra utan missöden. Genom att jag endnsl hade fyr't 
veckor på mig för all genomgå utbildningen, som nor-
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m all tar fem veckor, tvingades jag utföra de sex första 
h oppen som dubbclhopp. S{l fort jag tagit mark, hade 
jag alltså al.l tillpassa en ny ski:irm och sedan invänta pla
net, som landade och tog upp mig på nyll. 

För varje ytterligare hopp kunde man mer och mer 
uppfalla vad som hände en själv och i grannskapet. Det 
sista lwppct kanske var del mest intressanta, enär det ut
fö rdes under mörker, så mörkt det nu kan bli en som
marnatt. Del var fascinerande att hänga i selen och svagt 
m·skilja dc övriga hopparna nmt omkring sig och mar
ken under sig. 

Omedelbart efter denna landning och vid en liten 
ceremoni milt p:'\_ hoppf~iltet moltog jag svenska fall
skärmsjägarörncn av chefen för F JS. Dänned salles 
punkl för fyra visserligen ansträngande men händelserika 
veckor. 
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