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1. Omvaldes till ordförande för arbetsåret 1955- 1956 he
dersledamoten Samuelson. 

2. Belönades med hedrande omnämnande och penning
pris ledamöterna Hammar och Rollof samt kaptenen Erk
hammar för artiklar i Tidskrift i SjöväsendeL 

3. Föredrog sekreteraren minnesteckningar över avlidna 
hedersledamöterna Tamm och TVahlström samt korrespon
derande kelamoten Greve Aminoff. 

4. Föredrog sekreteraren berättelse över Ku11gl. örlogs
mannasällskapets verksan1.het under arbetsåret 1954- 1955. 

5. Föredrog ,ledamoten Björnsson utdrag ur årsberättelse 
i Sjökrigskonst och sjökrigshistoria 1955. 

6. Höll ordföranden i samband med nedläggande av sitt 
ämbete ett anförande över ämnet »Kriget i atomaldcrn och 
sjöstridskrafterna». Några synpunkter. 

Karlskrona den 16 november 1955. 

B. UND af HAGEBY. 
sekreterare. 

Ordinarie sammanträde den 7 december 1955. 
(Utdrag ur protokoll) 

l. Yerkställdes omröstning ang förslag till ändring av 
stadgama ~ 6: ,1 .och 29: l. Båda förslagen antogs med 37 
h och l nej. 

51 



740 

Förslagen innebära att nämnda paragrafen skol a ha 
följ ande lydelse : 

§ 6:4. 

Invalda Heders-, Arbctandr: nch Korresponderande le ch' 
mötcr upptagas. i Sällskapets Matrikel oberoende av k lasse\
i den ordning de blh::it invalda, varvid Hedersled amol u t
märkes med (H) och Korresponderande ledamot med (K ) 
efter vederbörandes namn. 

Då vid S·amma sammanträde - - - - - - -
före korresponderande. 

§ 29:1. 

Sällskapet har sju föredragande 
en i sjökrigskonst och sjökrigshistoria, 
en i: artilleri och handvapen eller 

robotvapen, 
en i torpedväsende eller 

min väsende, 
en i stridlednings- och förbindelseväsende eller 

flygväsen de, 
en i navigation och sjöfart eller 

personal och utbildning, 
en i skeppsbyggeri och maskinväsende samt 
en 1 organisation och förvaltning eller 

hälso- och sjukvård. 

Föredraganden må - - - - - - - eller del därav. 

2. Uppläste sekreteraren en av ledamöterna Landström, 
P. G. Lindgren och Lundblad överlämnad skrivelse m ed fö r
slag till utökning av Sällskapets vetenskapsområde med 
ubåtstjänst Förslaget, som innebär en komplettering av den 
beslutade ändringen av stadgarna § 29:1, överlämnades j iiml 
§ L13 :2 utan överläggning till beredningsutskottet m ed UJ? P
drag att vid ordinarie januarisammanträdet däröver avgtva 
skriftligt utlåtande. Med framställning till Konungen om 
fastställelse av stadgeändringarna skulle anstå tills beslut 
fattats i ,denna fråga. 

3. Valdes till föredragande för år 1956 i den nya veten
skapsgrenen robotvapen ledamoten Rosenberg med ledamo
ten Westin som suppleant. 
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4. Fastställdes· stat för räkenskapsåret 1956 och lämnades 
styrel~en bemyndigande att vid behov omdisponera de till
gängliga medlen inom den angivna ramen. 

5. Fastställdes följande arbetsordning för år 1956. 
~ Ordi12,arie samman träden onsdagarna den 11/ 1, 7 j 3, 4j<1, 

11/ 10, 1j l1 och f) j 12. 
Ordinarie februarisammanträdet skall äga rum i Stock

holm torsdagen den 9 ; 2. 
Högtidssammanträde torsdagen den 15 november. 

6. Valdes att revidera 1955 års räkenskaper ledamöterna 
Segrell och Larsson med ledamoten Engdahl som suppleant. 

7. Höll ledamoten Engdahl inträdesanförande iämlikt 
stad~arna § 30 över ämnet "Synpunkter på möjligheterna 
att oka det medelsvåra marinartilleriets precision genom 
noggrannm·e beräkning av s törningsinflytelsen". 

8. Föredrog ledamoten Lindmark årsberättelse i veten
skapsgrenen artilleri och handvapen för år 1955 "Svnpunk-
ter på en modern j agares artilleribes tyckning". " 

Karlskrona den 8 december 1955. 

B. LINn. af HAGEBY. 
sekreterare. 
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Berättelse over Kungl. Orlogsmanna

sällskapets verksamhet under 

arbetsåret 1954-1955 

1. Sällskapet har varit samlat till ett högtidssam manträ
dc och sju ordinarie sammanträden. 

2. Sällskapets ämbetsmän ha varit: 
Ordföranden, hedersledamoten Samuelson, 
Vice ordföranden, ledamoten Lindh, 
Sekreterare, kelamoten Forsberg (t o m januari 1U55) 
därefter ledamoten Lind af Hagcby. 

3. I Beredningsutskottet ha utom vice ordföranden och 
sekreteraren ingått t o m 1955 ledamöterna Nordling, Nio
lander och Th. Lindgren med ledamöterna SegrCill, Eden
berg och Eng som suppleanter samt därefter ledamöterna 
Nordling, Molander och Lindmark med ledamöterna Scgrcll, 
\Vallin och Eng som suppleanter. 

4. Inträdesanföranden jämlikt § 31 har avgivils av leda
möterna Broms, Lind af Hageby, Bacher och \Vestin samt 
- ännu icke föredragna - av ledamöterna Oldenburg och 
Engdahl. 

5. Hedrande omnämnande har tilldelats kaptenen Carl
Erik Claesson för tävlingsskriften »Sjö,strategi som_ veten
skap». 

Hedrande omnämnande jämte penningpris har til!de
lats ledamöterna Hammar och Rollof samt kaptenen Erk
hammar för artiklar i Tidskrift i SjöväsendeL 

6. Årsberättelser ha avgivits i följande vetenskapsgrenar: 
Artiilleri och handvapen av ledamoten Fagcrström, 
Torpedväsende av ledamoten ödman, 
Förbindelseväsende av ledamoten Norström, 
Navigation och sjöfart av ledmoten Ljungberg. 
Reglementen och förvaltning av ledamoten Hall, 
Skeppsbyggeri och maskinväsende av ledamo ten Haf
ström, 

Sjökrigskonst och sjökrigshistoria av ledamoten 
Björnsson. 
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Då årsberättelserna varit av mera allmänt intresse, har 
vid föredragningen av desamma tillträde lämnats även för 
officerare och vederlikar utanför Sällskapets krets. 

7. Hedersledamoten, general Swedlund, höll vid Sällska
pets ordinarie marssammanträde ett anförande över 
ämnet »Några militärpoEtiska och militärorganisato
riska synpunkter». 

8. Beslut har fattats om att fr o n1 1956 förlägga ett it 
två ordinarie sammanträden per år till Stockholm i 
syfte att förbättra kontakten med där bosatta leda
möter. 

9. Ett förslag till utökning au Sällskapets vetenskapsgre
nar med robotvapen och personal- och ,utbildning samt 
ombenämning av vissa vetenskapsgrenar har behand
lats och i J)rincip antagits. Omröstning angående härav 
föranledd stadgeändring kommer att äga rum vid Säll
skapets nästa ordinarie sammanträde. 

10. Sällskapets tidskrift har utkommit med sedvanligt an
tal häften. 

11. Inom Sällskapet har följande förändringar ägt rum. 

Med döden ha augålt: 

Hcdcrsledamo ten vV ahlström, 
Korresponderande ledamoten Greve Amiuoff och 
Hedersledamoten Tamm. 

Till hedersledamot har uppflyttats: 

Arbetande ledanroten Östberg. 

Till arbetande ledamöter ha invalt:;: 

Kommendörkapten R. Y. Rollof, 
Marindirektör A. M. Schreiber, 
Kommendörkapten J. R. Tengzelius, 
Kommendörkapten E. H. R. Gottfridsson, 
Kommendörkapten P. M. O. O. Simonsson, 
överstelöjtnant P. O. Karlberg, 
Kommendörkapten U. C. Eklind, 
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Kommendörkapten A. O. S. Björling, 
Kommendörkapten J. D. Barelav och 
Kommendörkapten Å. A. E. Svedelius. 

Såsom korresponderande ledamöter ha invalts: 

överste S. Rydström, 
Amiralitetspastor C. Elmgårcl och 
överstc1öjtnant J. Olsen. 

12. För närvarande utgöres Sällskapet av: 

Svenska Förste Hedersledamöter .... . ... , . . . 2 
U~ländsk Förste Hedersledamot . . . . . . . . . . . . . . 1 
Svenska Hedersledamöter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 
Utländsk Hedersledarnot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Arbetande ledam.öter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 
därav i aktiv tjänst vid marinen . . . . . . . . . . . . 94 
Svenska Korresponderande .ledamöter . . . . . . . . 313 

Summ a 268 

13. Dren senast invalde ledanwten intager i Sällskapet for t
löpande medlemsmatrikel ordningsnummer 788 räknat från 
viceamiralen Falkengren med ordningsnummer l ele n 15 
november 1771. 

Karlskrona elen 15 november 1955. 

B. LIND af HAGEBY. 
sekreterare. 

Krig et 
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atomåldern och sjöstridskrafterna 

Några synpunkter. 

Anförande på Kungl . örlogsmannasällskapets 

högtidsdag den 15 november 1955 av Dess ord

förande, konteramiral Samuelson. 

I augusti månad i år inföll tioårsminnet av de första atom
b ombfällningarna mot Hiroshima och N agasaki, genom vilka 
atomåldern kan sägas ha gjort sitt inträde i krigshistorien. 

Under flera år därefter betraktades atomvapnet som ett 
så exklusivt och dyrbart stridsmedel, att man ansåg sig 
kunna räkna n1.ed endast sporadisk användning av detsam
ma mot särskilt betydelsefulla mål. De gångna tio årens ut
v eckling har emellertid fört fram till 'ett helt förändrat läge. 

Numera framställas bomber med samma verkan som Hi
roshimabomben, som äro många gånger lättare än denna, 
sa mtidigt som bomber av Hiroshimabombens storlek fått en 
mångdubbelt större verkan. Härtill kommer uranvapnet samt 
uppfinningen av vätevapnet, som kan givas 1.0QO:..faldiat 
ökad effekt. "' 

Tillgången på atomladdningar av varierande storlek hos 
s åväl väst som öst synes numera vara så riklig, att atom
vapnet för stormakternas del redan nu borde kunna avskri
v as som ett exklusivt vapen. Det rör sig snarare om atom
ladelningar som ersättning för konventionella sprängämnen. 
. Det nya i fråga om atomålderns stridsmedel kan sålunda 
sägas vara en ökning av den enskilda projektilens eller bom
bens förstörelseverkan i tidigare icke anad omfattning, även
s?m den livsfarliga radioaktivitet, som utvecklas vid explo
.sionstillfället. 

Men atomenergin kan också utnyttjas för andra ändamål 
s åsom energikälla av tidigare okänd kapacitet, vilket kan 
.komma att helt omgestalta icke blott den fredstida tillvaron 
utan också få betydande verkningar inom krigsteknikens om
t åcle, icke minst ifråga om fartygskonstruktioner, farter och 
aktionsradier. 
. En högaktuell fråga, som ännu är obesvarad, är emeller
.tid huruvida atomvapnet överhuvudtaget kommer att till
gripas i händelse av krig. De för he,la världen förödande 
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verkning~.rna ~." ett allmänt atomkrig äro nu o så uppenbar, 
och all~!l~mt. kanda, att de borde verka avhallande ifrå :l. 
om ·~nvan~mng av a~mn~ap.~n. D:etta behöver emeller tid ic~~ 
a.lls mn~bara, att kng darfor s~~ulle ovara uteslutet för fra111_ 
hoden, v1~~cet best~rkes ~v .. antfor m~nga exempel p å svikna 
~.adana forhoppmngar 1 forfluten hd. I eyt trangt läge kan 
~ven. atomvapnet - medvetet eller av vada - k onuna a tt 
~.lllgnpas oberoende av eventuella tidigare försäkringar eller 
overenskommelser om motsatsen. Redan nu gäller det inorn 
Nato, att atomvapnet skall tillgripas om västsidan anfalle s. 
Man gör därför Idokast i att räkna med atomvapnet som et' 
ordinärt ·stridsmedel - i varje fall de s k taktiska atom~ 
vapnen - ,och bereda sig i enlighet härmed. 

Det är mot denna bakgrund helt naturligt, att m an öwr
~llt i världen stäNer den frågan hur försvaret skall ordnas 
1 atomåldern, hur försvarsgrenarna skola avvägas och hur 
uppgifterna skola fördelas dem emellan. 

När det gäller att söka ett svar på denna fråga, särsl;:i lt 
med tanke på sjöstridskrafterna, kan det vara av intresse 
att ,lyssna till några utländska röster. 

I ett anförande i radio till brittiska medelhavsflottan efter 
krigsövningarna i mars i år uttalade hertigen av Edinburgh 
bl a, att vi nu genomgå en period i historien, som i stort 
sett är jämförbar med den tid, då krutet först användes i 
krigföringen, ehuru införandet av atomstridsmedel k onnner 
att bli ännu mera revolutionerande. Hela världen k ommer 
att bli ett slagfält och det mrUtära tänkandet n1.åste r evol u
tioneras. För närvarande tycks det dock inte finn as två 
människor, so1n äro överens om vad denna revolution inne
bär .och vad resultatet skall bli. Hertigen förutsp ådde emel
lertid en smärtsam process för alla tre försvarsgrenarna, 
men påpekade, att många av de argument, som användas 
vid bedömningen av fö1•svarsgrenarna, utgå från f el utgångs
punkt. »Man tycks hysa den åsikten», sade hertigen , »att 
olikheten mellan försvarsgrenarna ligger i skillnaden be
träffande vapnen, som de använda, då i stället elen verkliga 
olikheten ligger i det 'sätt på vilke t de utöva sin verksamhet>> . 
Frågan om den relativa betydelsen av försvarsgrenarn a an
såg hertigen vara av mindre vikt eftersom försva r et nu 
är ett. 

Före elen stora atomflygmanövern »Carte Blanche», son1 

ägde rum i västenropa i somras, uttalade chefen för de allie· 
rades stridskrafter i Centraleuropa, Air Chief Marsh al sir 
Basil Embry, att det med tanke på en eventuell fr amtida 
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}{onflikt vore nödvändigt med en synnerligen hög beredskap 
}1os framför allt flygstridskrafterna, eftersom en fientlig 
atomkrigföring i ett inledningsskede skulle on1.öjliggöra upp..! 
byggande av erforderlig styrka under krigels gång och 
spådde, att den avgörande fasen i kriget skul.1e konnna att 
utkämpas i luften. 

Air Commodore vVykeham Barnes uttalade efter manö
vern det omdömet, att ett kommande krig skulle bliva »kort 
m en fruktansvärt», och att man inte kunde tala om nå gon 
segrare utan blott om några få överlevande. 

Fältmarskalken Montgomery framlad e för ett år seelan in
för Royal United Services Institution i Londen sin syn på 
dessa problem. 

Han yttrade bl a »att bruket av atom- och vätevapen kom
m er att få en djupgående effekt på krigföringen, vapensy
stemen, strategiska och taktiska uppfattningar och därför 
även på de stridande styrkornas organisation ». 

Han anser, att våra dagars krig kunna vinnas endast ge
nom strid, och att i ett »varmt» Näridskrig striden kommer 
att fortgå i luften, på ~>.iön och i land ända tills den ena si
dan förlorar vilj-an att fortsätta . »Vi m å ste vara kloka och 
erkänna dessa fakta», säger Montgomery, »och förbereda 
oss i överensstämmelse därmed. De som Juta åt den uppfatt
ningen, att framtida krig kommer att inskränkas till ett kort 
tryck-på-knappen-krig göra bäst i att sluta att hänge sig 
åt illusioner». 

Om kriget till sjöss säger Montgomery bl a: 
»På :de öppna haven är ubåts- och flyganfallen den stora 

faran. I trånga vatten måste man dessutom räkna med min
faran samt att flyganfallen bli effektivare. 

Om armeerna kan hålla flankerna till lands, bidrar de till 
att begränsa f aran till hanterliga proportioner. 

I dagens läge måste sjöstridskrafterna sköta sjökrige t. De 
m åste til[clelas det minimum av medel, som behövs för kon
trollen över haven och inloppen till viktigare hamnar, men 
inte mera. Det är nödvändigt att de inte slösar dessa m edel 
på uppgifter, som inte påverka sjökriget. Men vi få inte 
hänga oss fast vid förgångna traditioner. M\in å sikt är, att 
den tid kommer, då haven behärskas från luften. Om detta 
är sant, måste vi planera och organisera fö r framtiden i 
enlighet härmed». Montgomery tillägger emellertid, att det 
är tvivelaktigt om, flygstridskrafterna f n skulle gå i :Jand 
m ed dessa förutspådda väsentligt utökade uppgifter. 
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Den brittiska försvarsministern anger i »Admiralty C'\. pl· 
1:atorie staten~~nt on the Navy Esti1:1ates !955~5(3» britti s l~c
floltans uppgifter vara desamma 1 ett framhela a tom!· .. a. 
som för närvarande och .uttalar beträffande sjöstridskraf~~ ~.~ 
I~a, at~. de .»gei:om si 1~ förmåg~ tiH spri~ning ~·e~.p konccnt r ~
hon forbltva 1 atomaldcrn Lade en svart gnpbar och 'i<lln

tidigt hårt slående slagstyrka. 
Flottan behöver därför hangarfartyg försedda m ed dc 111 0 _ 

dcrnaste flygp1lan; starka fartyg beväpnade med robota r 
eskortfartyg i samarbete med hangarfartyg och ku s tbasera~ 
dc flygstridskrafter i stånd till att skydda handelssj öfarten. 
undervattensbåtar och amfibiestyrkor; minsvepare fö r a tt 
hålla sjövägarna fria så att de livsviktiga underhållst rans
porterna kunna föras fram. Alla dessa fartyg måste vara väl 
utrustade, stridsdugliga och i en hög grad av beredskap. 

I framtidens flotta avses kryssare ersättas m ed r obo lt'a r
tyg, vilket bedömes innebbira en revolution jämförbar med 
Dreadnought-typens införande. Det första fartyget i r obot
klassen avses bliva bestyckat med luftvärnsrobotar, varefle r 
följa fartyg med fartyg-mob-fartygrobotar, men också med 
allmålskanoner. 

Flygplanen skola kunna medföra såväl robotar som ka
noner. Flygplan utrustas för ubåtsjakt liksom även hel i
koptrar. 

För .alt fylla luckan mellan nuläget och framliden iord
ningställes och moderniseras kryssarbeståndet 

Eskortfa rtygens betydelse har ölmts. Utvecklingen fiilje r 
två 1linj er: dels fregatter specialiserade fö1· ubåtsjakt, l u fl
försvar resp. flygdirigcring, dels fregatter för samtliga dessa 
ändamål; äldre jagare omändras till fregatten>. 

Särskild vikt fästes vid högre beredskap och bättre un
derhålL så att fartygen äro redo att gå till sjöss på k ortas t 
möjliga tid. 

Därtill uttalas, att de konventionella vapnen, som k unna 
behövas vilket ögonblick som helst, icke få negligeras, men 
a t t de måste hålla takten med utvecklingen samt att ökade 
krav komma att ställas på örlogsvarven för att si.ikra u nder
hållet av såväl elen moderna som elen framtida flotta n. 

I detta uttalande fäster man sig vid framhållandet av !Je
redskapens, spridningens och rörlighetens betydelse i a tom
åldern. 

Den engelske ·amiralen sir Louis Ham1illon, som förd e he
fälct över de styrkor, som försvarade Malta uneler kriget, har 
i en artikel givit uttryck för sina bekymmer över britti ska 
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flottans nuvarande tillstånd och i samband därmed bi a ytt
rat följ ande: 
»Man kan inte blunda för de stora felsteg de styrande i vårt 
land redan begått. Flottan har tillåtits att i betydelse sjunka 
ned djup are än någonsin. - - r- Folk kan inte annat än 
tro, att tjänsten i flottan inte är någonting för deras söner. 
De tro, att de moderna vapnen, speciellt vätebomhen och ro
botarna har gjort de andra vapnen och i synnerhet flottan 
föråldrad. J ag tror, att detta är felaktigt och fruktansvärt 
farligt. Vätebomben skulle vara ett utomordentligt avskräc
kande stridsmedel för en angripare om endast västsidan för
fogade över densamma. l\fen nu, då både väst och öst ha 
den, är denna tankegång felaktig, och intelligenta människor 
börj a nu återvinna sitt förnuft efter en tids atomhysteri». 

På vissa håll - M a hos Montgomery - framträder den 
uppfattningen, att tyngdpunkten ifråga om flottans vapen 
borde förskjutas till ubåtsvapnet. Montgomerys bedömning 
torde frä1nst taga sikte på sjökriget på de »Öppna h aven». 
I våra farvatten stäUer sig saken dock annorlunda. Db-vap
net är ulan tvivel alltjämt en mycket viktig del av flottan, 
m en man får icke glömma, att detta vapen kan användas 
endast för speciella uppgifter och att en tyngdpunktsförskjut
ning tiU ubåtsvapnet kan vara nwtiverad endast i den mån 
ubåtarna kunna förses med stridsmedel som medger lösa n
de av även övervattensfartygens uppgifter. En tyngdpunkts
förskjutning mot ubåtsvapnet skulle eljest för vår del inne
bära en snedbelastning, som totalt sett skulle begränsa flot
tans verkningsförmåga. 

En vanlig föreställning är också, att fartyg under opera
tioner till sjöss slculle vara mera utsatta för fiendeflyget än 
t ex stridsvagnar, pansarbilar och andra fartygens motsva
righeter på land, detta trots att fartygen äro mera rörliga 
och snabba och ha havets i förhållande till markens mem 
svårförstörbara vägar att förflytta sig på. Man hör också 
ofta - förklarligt nog - talas om betydelisen av att i lant
kriget ha stridsvagnar och dylika vapen i stort antal, medan 
motsvarande synpunkt ifråga om fartyg sällan bcaldGs an
nat än från sjömilitärt håll. 

När det gäller att i atomåldem avväga mellan ett fåtal 
starkt skyddade större fartyg och ett större antallätta fartyg, 
Inåstc det större antalet fartyg obetingat givas företräde, sär
skilt som de numera kunna förses. med lika ödeläggande 
stridsmedel som de större farty gen. 
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Det större antalet fartyg giver även bättre underlag fö, 
uppammande av offensivanda och beredande av mö j liuhe~ 
ter för ledningen til~- insats utan hämmande sidoblicka 1:' På 
konsekvenserna av forluster. 

Atomåldern accentuerar även vilden av att m ed hänsvn 
till bombningsmöjligheten vidmakthålla den för fi oll an -:.____ 
liksom för flygvapnet - karaktäristiska lättrörligheten och 
utnyttjande av korta operationslinjer, vilket underlätl as av 
riklig tillgång ti'll basområden med stor spridning si nsemel
lan och försvarade av marinens kustartilleri och luflvä rn. 

Den framtida utvecklingen av försvaret i atomåld ern be
dömes sålunda något olika av de här citerade före trädar11a 
för olika försvarsgrenar. 

Fältmarskalken Montgomery förutser mindre nr111 cer, 
mindre flottor och större. flygvapen, som. eventuell t kan 
komma att i en framtid övertaga det mesta av floltans nu
varande uppgifter. Den brittiska sjömilitära sakkunska1Je n 
förutser ingen minskning av flottans betydelse i försvarssy
stemet, men vill anpassa sjökrigsmaterielen efter de nya lek
niska möjligheterna allteftersom de erbjuda sig, med an flyg
vapnets representanter luta åt den uppfattningen att ett 
framtida atomkrig kommer att avgöras av flygvapnet redan 
i ett krigsinledande skede till förmån för den, som snabbas t 
kan insätta en effektiv atomoffensiv. 

Erfarenhetsmässigt är väl sannolikt, att verk1igheten i 
detta fall, lil;:.som tidigare, kommer att utvisa en kompromiss 
mellan dessa bedömningar och att man även i atomåldern 
får bereda sig på det värsta - ett långt och förödand e kri~ 
med insats av alla försvarsgrenarnas samlade resurser. 1 

bästa fall utan att atomvapen tillgripes annat än fö r tak
tiskt bruk. 

I den mån möjligheterna att tämja atomenergin ökas och 
den redan påbörjade utvecklingen av atomdrivna farly~~
maskinerier i ubåtar förs vidare till övervattensfartygen, ar 
säkerligen också att förutse en fortgående, genomgripand e 
förändring även ifråga om skeppsbyggnadstekniken, som 
kan leda till ytterligare ökning av fartygens insatsmöj lighe
ter i atomålderns sjökrig. 

Att emellertid utvecklingen går mot allt större betydelse 
av ett fullvärdigt flygvapen lärer icke bestridas av någon. 
Men innan detta vapen kan tänkas övertaga uppgifter,. som 
nu åvi la de andra försvarsgrenarna, måste det göras slocl~a t 
härför. Vad sjökriget beträffar kan utvecklingslinjen fö r nar~ 
varande sökas i utökat samarbete mellan flottan och flyg-
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apnet. I USA, där marinen har sitt eget fly~vapen, synas 
"·öflvgplanen gå mot en renässans i och med hlllwmsten av 
~et rleltavinga~le planet Sea Dart (Sjöpilen), som startm· och 
Jandar på va tten, men tro~s detta !wr fullt n1.oder~1 flyg
hastigh et på över 1.000 km/hm, och fH·man Glen Marlu1s fyr
motoriga readrivna sjöfl)_'gpla!_l (Seamaster), som har en 
topphastighet av 960 km/tun, larer kunna start~. och loa~Hla 
i mycket grov sjö, flyga över Atlanten t~tan bt:ansl~pa_!yll
ning och medföra 15 ton bomber eller mmor, giVetvis aven 
atomladdade sådana. .. .. 

Härtil'l kontmer helikopterns allt större anvandbarhet for 
marin verksamhet. De moderna h elikoptrarna äro utrustade 
med en känsslia radar, undervattenslyssningapparatur sa!11t 
målsökande ral~etrobotar med stor verkan för hekämpmng 
av yt- och undervattensmåL Man. räknar __ m~? att ÖYervaltens~ 
fartygen härigenom .skulle erbJudas forhattrat skydd mot 
ubåtar och minor. 

En kort sammanfattning av här anförda synpunkter på 
k rigförin gens i atomåldern inverkan på sjöstridskraflerna 
skull e alltså giva vid handen: 

1. att flottan alltjämt har sina tidigare uppgifler, för vil
kas lösande ett utvidgat samarbete med flygvapnet ~r a_tL 
förutse. FJollan kan emellertid icke inom överskådhg tJd 
ersättas av flygvapnet. 

2. att flottan måste innehålla ett större antal vapenbä
r are med kraftigt verkande stridsmedel (atomladdade ro
botar, torpeder, ~ninor etc). stridsfartygen böra konstrueras 
m ed hänsyn till atomkrigets krav och eventuellt utrustas med 
atommaskineri. 

3. alt stridsfartygen böra ha hög beredskap 1·edan i fred~
tid (vara rustade eller depåbemannade) och i fred som kng 
vara baserade på i möjlig grad atomsäkra baser med stor 
spridning sinsemellan. 

4. att personalen måste vara utbildad och försedd med 
teknisk utrustning i enligh et med atomkrigföringens senaste 
fordringar. 

5. att helikoptrar lämpade för ubåtsjakt och minspaning 
111 m, böra tillföras marinen i erforderligt antal. 

I fråga om den framtida. sa~nmansätt~ingen av ~lollans 
stridsm edel bör man hålla 1 nunnet herhgens av E~lmburgh 
här citerade uttalande, att sk illnaden mellan marmen och 
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övriga försvarsgrenar icke ligger i de vapen de anvicin da 
utan i det ,sätt på vilket de utöva sin verksamhet. c' 

I ett . even t~ el~ t krig i atomål_dern. konnner vä~ v~n· flo tta 
att befmna s1g 1 motsvarande situation son11 David 1 förhttl
lande till Goliath, varför det gäller att på effektivaste sä tt 
utforma slungan och finslipa stenen. 

Först och sist måste emellertid hos sjöförsvarets personal 
ingjutas en fast rotad offensivanda och tillit till det egna. 
vapnets förmåga att även i atomåldern fy'lla sina uppgifter. 

Min nesteckningar 

Upplästa vid Kungl. örlogsmannasällskapets 
högtidssammanträde den 15 november 1955. 

Ca rl Göran Wahlström*). 

Den 5 november 1954 avled i Stockholm f. d. konterami
ralen i amiralitetets reserv Carl G~öran \Vahlström. Han var 
föd d i Stockholm den 11 september 1883. Föräldrarna voro 
sjökaptenen , Ferdinand \Vahlslröm och hans maka, född 
Zollin. 

Efter kaelettutbildning med sjöexpedition(.T å korvetten 
Saga samt pansarbåtarna Oden, Niord och Dri stigheten ut
nämndes \Vahlström 1905 till underlöjtnant vid flottan och 
tj änstgjorde därefter hl a å pansarkryssaren Fylgia under 
dess långresa 1907- 08 til'l Indien och Ceylon. Han blev löjt
nant 1908, genomgick 1911- 12 sjökrigshögskolans allmänna 
kurs samt 1912--13 dess allmänna fortsättningskurs. Under 
första världskriget tjänstgjorde \Vahlström å pansarbåten 
Oscar II samt - efter kaptensutnämning 1916 - sonT flagg
adjutant å Göteborgsavdelningen. 1920- 23 var han kom
m enderad som kompanichef vid skeppsgossekåren, varunder 
han j iimväl tjänstgjorde som chef å logementsfartyget sa
ga. D e följande åren fram till 1926 var han äldste instruk
tionsofficer vid sjömanskårens skolor å Stockholms örlogs
station och tjänstgjorde 1926- 27 som sekond å pansarskep
pet Sverige. 

1927 börj ade \Vahlströn1 en treårig tjänstgöring å marin
stabens utrikesavde1ning, utnämndes 1928 till kommendör
kapten av 2. graden och stod samma år till förfogande för 
kommitlen för vissa trygghetsåtgärde r beträffande värn
pliktiga. 1930-35 var han chef för marinstabens mobilise
ringsavdelning, 1934 stabschef hos ledaren för marinens 
krigsövning samt utnämndes samma år till kommendörkap
ten av 1. graden. 1931- 35 var han militär sakkunnig i kom
l1litten angående statsfientlig verksamhet. 1935- 36 tjänst
gjorde han som chef å pansarskeppet Drottning Vi'doria och 
utnämndes 1937 till kommendör. 

*) Minnesteckningen författad av hedersledamoten Giron. 



754 

1936---:37 b.~~ll~ed \V ahlström be f atlning~ n som flaggk apten 
l} os chefen fot 1-..u~tflo.ltan r~1ed embarkenng sonanaren 1 !)~~7 
a. pa~l.~arskcppet Svenge, vllkct blev hans sista tjänslgö rin rr 
tJll SJOSS. b 

Hösten 1937- höstcn 1938 var \Vahlström chei för Go ll an d 
marindistrikt samt förordnades den 1 oktober 1938 sås0 1 s 
chef ~ör Stoc}dwlms örlogsstation och som så dan kvarslo:~ 
han hll pcnswnså ld~rn .~~en 30 ~.eptember_ 1943. I sam bclll d 
med a.vga1~gcn .ur <:kLI v tJanst ulnamndcs \\1 ahlström ti ll kon
teranurali amirali tetets reserv. Han avgick ur reserven 1\)30 

'W a his tröm invaldes l 926 i Kungl. örlogsmannasällskape t 
och blev hedersledamot 19"13. 

. ~u angiv~~.a data. inr~n~n~a en sällsynt gagnande livsgi:irning 
1 flottans l.Janst, nk pa Ideer och uppslag och initialiv sam t 
kraft att föra fram dem till praktiska r esullat. \Vahls tröms 
främsta insats ligger på det personella områ det. Det va r 
personalens förh å llanden samt den svåra konsten »a ll skö
ta fo"lk » smn först påkallade hans uppm'ärksamh cl och 
fångade hans intresse. Han menade att för matericlen var 
allt väl ordnat med noggranna instruktione r onl dennas sköt
sel och vård medan beträffande personalen intet f an ns som 
kunde tjäna tiiJ ledning för dem - särskill dc yngre offi
cerarna - som hade sig anförtrott utbildning och fost ra n 
av ohka personalgrupper och främst då manskapet. Redan 
som ung löjtnant - 1911 - utgav han en skrift »Tankm 
i militära uppfoslriugsfrågon, vars Inening i främsta rum
~nel va e att väcka intresse för d essa enligt lwns åsik t dill ills 
1cke nog beakta de spörsmål samt inbjuda till eftertanke och 
diskussion och att måhända giva upprinnelse till en verklicr 
lärobok i ämnet. "' 

D enna skrift mottogs i a llmänhet mycket kal1sinnigt inom 
flott an, där man nog tyckte att det icke var riktigt p~ssande 
~ö~· en så ung officer att offentligen framföra självständ iga 
as1kter, som dessutom ansågos onödiga och opåkallade. Mili
tärpedagogiken var på denna tid föremål för föga intresse. 

Utvecklingen visade emellertid att \Vahlström var inne 
på rätt väg. De mi'litärpcdagogiska spörsmf1len vun no al il 
större beaktande inom försvarsväsendet och ej minst inom 
flottan, vilket främst var \Vahlströms förtj änst. 

Hösten 1918 tillkallade sjöministern sakkunnige för avg i
vande av yttrande och förslag beträffande anordnande av 
befä'lskurser för fänrikar vid flottan. \Yahlström, som til l
hörde dessa sakkunnige, tjänstgjorde jämväl som deras sck-
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reterare och torde genom sitt hängivna intresse för uppgiften 
hava satt sin prägel på det våren 1919 avgivna betänkandet. 
Däri föreslogs att i Inarinens befälsutbildning skulle ingå ett 
psykologiskt, ett :f)Csiologiskt och ett moral-pedagogiskt kurs
parti jämte ett rent militärt moment, ·en militär tillämpnings
kurs, allt för att giva eleverna fördjupad insikt i trupptjäns
tens och människaleelandets problem. Enligt dessa grunder 
anordnades militär-pedagogiska kurser med början 1919 och 
efter några provår fastställdes denna utbildning i flottans 
officers u tbilclningsreglemen te. 

\Vahlström blev denna utbildnings outtröttlige ledare och 
p ådrivare och elen främiste föreläsaren i de militära tillämp
ningskurserna. För att skaffa sig ytterligare erfarenhet i hit
hörande spörsmål företog han på statligt uppdrag studiere
sor utomlands, 1919L.._20 till USA och 1925- 26 till England 
och Tysk1and. Från Amerika-resan utgav Wahlström tvenne 
uppmärksam.made böcker, »Amerikansk reklam» samt »Per
sonaladministration», båda 1921. Den förstnämnda bl a om
fattande militär rekryteringsreklam m m och den sistnämn
da avseende förhållandena inom de stora amerikanska ci
vilföretagen samt riktad huvudsakligen till det svenska nä
ringslivets män. 

Genom generalorder våren 1925 ställdes Vvahlström till 
marinstabschefens förfogande för utarbetande av en hand
ledning i 'befälsföring, vilket arbete var slutfört i början av 
1927, då från trycket utkom boken »Befälsutövning>> , huvud
sakligen 'avsedd för örlogsflottans yngre befäl. Denna bok 
väckte s tor och berättigad uppmärksamhet ej blott här hem
ma utan även utomlands. Den riktar sig - enligt författaren 
- - till unga sjöofficerare och blivande sjöofficerare och av
ser att vara "en seglingsbeskrivning på männiiSkoledandets 
svårnavigabla hav". Framställningen bygger i stor utsträck
ning på citat och utgör i huvudsak en samling :erfarenheter 
och rön samt har sin upprinnelse i nyssnämnda 1918 års be
fälssakkunniges betänkande. Boken fick synnerligen goda 
recensioner i pressen, varav följ ande må återgivas: 

Viceamiral Gustaf Dyrssen i stockholmstidningen: Verket 
är skrivet med stilistisk talang, klarhet och ;kärlek till ämnet. 
Det är i allmänhet fullt övertygande och nästan varje dess 
blad manar lill eftertanke och självprövning, och häri llgge.r 
de~s största förtjänst. 

Professor Cl. Lindskog i Sydsvenska Dagbladet: Kapten 
vVahlströms arbete belyser på ett utomordentligt instruktivt, 

52 
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uttömmande och fängslande sätt alla de olika moment, sonl 
kunna komma i fråga när det gäller "hefälsutövning". Hans. 
framställning åsyftar närmast och ,omedelbart det m at·In a 

-befälet. Men den äger en så uni,v ersell läggning och är h n ren 
-av sådan vidsynt humanitet, att den kan läsas m ed hellall-
ning av vilken n1änniska som hels t, i det militära livet saväl 
som i det civila, som 'är satt alt för a befäl och "sköta folk'' . 

Den danska Tidsskrift for Söv~sen ägnar boken en inga 
ende och herömmande granskning, som avslutas: med orden : 
Man maa v~re Kaptajn vVahlström Tak skyldig, fordi ha n 
gennem sin Bog har ladet andre faa Del i de E rfaringee, som 
han ved e t utr~lteligt Arhejde og et indgaaende Studinm 
har _indhöstet paa dette endnu ret uopdyrkede Felt. 

Boken ''Befälsutövning" har bildat underlaget för senare 
mililarpedagogiska kurser och föreläsningar samt i h uvud
sak för utvecklingen och utbyggarrdet av ifrågavarande 'c
tenskapsgren. vVahlströms framsynthet .och initiativ h a h ut i L 
rik tfrukt och militärpedagogiken eller kanske rältare mili
tärpsykalogien har numera a_lln~änt .. erkänts .. som et.~ synr~er
ligen betydelsefullt underv1snmgsamne v1d hefalsutlnld-
ningen. 

Göran ,Wahlström ägnade flottan sitt liv, men han ägn ade 
den också ·Sin varma kärlek. Han ä~skade sitt vapen oeh 
levde intensivt med i dess utveckling, även under sin sv[tra 
sjukdomsperiod. Flottans J)ersonal omfattande ha~ .. med ht~n
givet intresse och dess. väl låg honom varmt om h]arlal. Llv
lint intresserad av sjökrigshistoria entusiasmerades han av 
vår flottas stora p1innen och det är betecknande alt del var 
vVahlström som kom upp med iden om Älvsnabbsmonumen
tet och som var den drivande kraften vid dettas lillblivei.,e 
1929- 30. 

Den rincra förståelse som 1930 års försvarskommission VI
sade för ~t'lrt sjöförsvars livsbetingelser uppkallade Görm~ 
\V ahlström till kraftiga och temperamentsfulla gensag~r , l 
föredracr och tidningsartiklar samt icke minst i den 193~ ul
komna boken "Flottan och pansarskeppen", där förfal i.arcn 
på ett skickligt och medryckande sätt hä;dar e~1 sjö~~lende 
örlogsflottas nödvändighet som en länk 1 Svenges forsvnr 
och pansarskeppens nödvändighet som kärnan ! vår örlogs
fJolla. Boken väckte stor uppmärksamhet och fiCk ett gyi~n
samt ;mottagande · i pressen, jämväl i gr~nnländernas tid-
ningar. 
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Jämsides med denna upplysningsverksamhet m·heiade 
vV ahlström på att ernå b ättre kontakt mellan örlog:sflottan 
och ,h andelssjöfar tens män samt m ellan örlogsflottan och 
allmänheten och tog i detta syfte initiativ till bildande av 
Flottans reservofficersförhund och kamratföreningen ''Flot
tans Män". Tillkomsten av marinlotteorganisationcn är också 
huvudsakligen ,hans verk liksom effek tiviseringen av Sveri
ges Frivilliga MotorbåLskår genom dess ombildning till Sj ö
värns k åren. Han var även en tid verkställande ledamot i 
föreningci1 Sveriges Flotta. 

För all söka skapa en marin motsvarighet tilllandstonnens 
ungdomsavdelningar gjorde \Vahlström 19!0 en framställ
ning i delta isyfte. Resultatet blev clt n ådig t bemyndigande 
för chefen för- marinen att föranslalla om utredning rörande 
anor duandet av en på frivj])ighetens grund vilande sjömili
tär undervisnings- och ,utbildningsverksamhet för ungdom. 
vVahlström blev ordförande för de härför tillkallade sak
lnmniga, som i slutet av 1941 avlämnade sill betänkande. 
Detta kom att ,ligga till grund för den sedermera heslutade 
organisationen - Maritima ungdomsrörelsen - omslutande 
sj öscoutrörelsen och aspirantverksamheten inom sjövärnskå
ren och under ledning av det av K. Maj: t tillsalla Maritima 
ungdomsrådet, vars första ordförande \Vahlström blev. Den
na ungdomsverksamhet - hans egen skapelse - omfattade 
han m ed kärlek och inlresse. Till sjöscoutrörelsens fromma 
skänlde herr Axel Hirsch 194.4 ett skärgårdsområde innanför 
Sandhamn till ,Sveriges Scou lförbund jämte en penningsum
m a för uppförande av en byggnad därstädes. Enligt dona
torns önskan bär området ,namnet "Göran \Vahlströms Udde" 
för att för fram liden erinra om det betvdelsefnlla arbete som 
Göran vVahlslröm nedlagt för den m~ritima ungdomsverk
samheten. 

De sisla år en i aktiv tjänst var \Vahlström chef för Slack
holms örlogsstation, en befattning som ställde stora krav på 
inn ehavaren J)å grund av den av andra världskriget föran
ledda beredskapen. Rätt man på rätt plats blev det när Gö
ran \Y ahlström kom till Skeppsholmen och fick ta hand om 
sin a ,kära blåkragar och ordna deras förhållanden på bästa 
sätt. '"Pappa \Vahlström", som han populärt kallades, blev 
en mycket uppskallad och avhållen stalionschef och han var 
ou llröttlig i sina omsorger om personalen. Han genomförde 
m ånga goda uppslag för manskapets nytt a och trivsel, per-



758 

s?.nalen~. bästa hade han ständigt för ög~ner~, ~nen v ar i ge11_ 
gald strangt fordrande med avseende pa vrlhghet, srwggh t 
och uppförande. Bland åtgärder för utanskapets trevn ä~t' 0 ~ 
rekreation må nämnas modernisering och upprustning c.~ 
v.~ssa ör!ogsstatio~1ens byggnad~r och ,anläggnil_1gar, fritic~~ 
~.agret vrd ~rstavrk samt flytbungen av Drottmng Yiclorias 
orlogshem m under eget tak. vVahlström rönte m ånga bevi. 
p å erkänsla ,för sin omtanke om personalen på Skeppshol~ 
men och när han vid inträdet i pensionsåldern avgick solll 
stationschef blev han föremål för omfattande hyllningar från 
tacksamma underlydande. 

\Vahlströms s,ista år fördystrades av tilltagande ohiilsa 
men med. sin starka vilj ~ och livslu~ft kämpade h an segt 
och energrskt mot den forlamande sJukdomen och sökte i 
möjligaste mån följa dagshändelserna oeh då främst förhi1ll
landena och utvecklingen inom örlogsflottan, hans eget va
pen, som han in i det sista ~omfattade med oförminskal in
tresse. 

Under Göran vVahlströms dödsbud stod ;att läsa "Och då 
<let bäst varit haver så haver det möda och arbete varit". 
Delta bibelord, som han själv i livstiden fäst sig vid, är i 
sanning signifikativt för hela hans verksamma liv, som varit 
uppfyllt av möda och arbete, ett intresserat och fruktb ärande 
arbete i flottans tjänst. Hans uppslagsrikedom, initiativkraft, 
energi och arbetsförmåga ha efterlänmat djupa spår inom 
flottans organisation och verksamhet, och flottan ,är Göran 
\Vahlström stor tack skyldig för de många goda och nyttiga 
initiativ och skapelser, som bära hans signatur. 

\Vahlström efterlänmar maka M ärta vV ahlström född La
gerberg, samt tvenne döttrar, Gunilla, gift m ed j~gm ästarc 
Nils Christiansson och Brita, skolkökslärarinna gift med 
jägmästare Richard Leth. ' ·· 

Johan Fredrik Aminoff*). 
Den 1 december 1954 avled,i Helsingfors greve Johan Fred

rik Aminoff, herre till Rilax gård i Bromarf Finland. Han 
föddes på Rilax den 11 juli 18S8 och var vid ~in bortgång 6fi 
år gammal. Föräldrarna voro kammarjunkaren greve Johan 
Fredrik Aminoff och Anna Emilia Hagelstam. 

*) Minnesteckningen författad av hedersledamoten Wijkmark . 
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Efter .~vslutad skolgång studerade Aminoff juridik och av
Jade 191;) högre rättsexamen. Han utnämndes samma år till 
aus·~ultant .. i Åbo hovrätt och till vice häradshövding 1917. 
Armnoff lanmade dock tidigt den juridiska banan för att 
över taga skötseln av fädernegodset Rilax. 

I de~. kommunala livet i Bromarf intog Aminoff snart en 
framtradar~de Ied~rplats. Redan 1914 hade han 26 år gam
mal valts hll ordforande i kommunalfullmäktige och denna 
hederspost behöll .. han ända ti~l sitt frånfälle. Bland övriga 
uppdrag, som anfortroddes Ammoff, må nämnas ordförande
skap i Helsingfors' skogsvårdsnämnd från 1929 och ledamot
skap i styrelsen för svenska lantbrukssällkapens i Finland 
förbund. Han fungerade även såsom ordförande vid Finlands 
rid de1·shaps och adels samtliga möten från 1928. Från 1920 
var Aminoff under en följd av år ledamot av svenska Fin
lands Jollding och var elektor vid presidentvalen 1931 -37 
-40 och -43. ' ' 
Aminoff deltog i frihetskriget 1918 såsom_ plutonschef i Skär
~årdens frikår ,under C. A. Ehrensvärd. Kåren samlades på 
Alan d .. o.ch ryckte fram genom Åbolands skärgård till Åbo 
och darrfrån mot nordost. Efter att vid Forssa ha fått för
bindelse med avdelningar av Mannerheims nordarme befann 
sig kåren vid krigets slut i trakterna av Riihimäki i södra 
Tavastland. Aminoff deltog med utmärkelse i striderna vid 
Korp o gård, vid Lo hm och i Loimij old. 

Efter frihetskriget utnämndes Aminoff till reservfänrik 
och avlade år 1920 officersexamen för stamofficerare. Han 
utnämndes därvid till fänrik och övergick samtidjat i re
ser ven. För Bromarfs skyddskår var An{inoff lokalchef från 
kårens grundande 1917 till dess upplösning 1944. År 1928 be
fordrades Aminoff till löjtnant med kvarstående i reserven . 
. I kriget 1939-40 deltog Aminoff som kretschef fö~ I. krigs

hel a kretsen (omfattande Hangö och Ekenäs. med kringlig
gande socknar) av Nylands södra skyddskårsdistrikt och be
fordrades där~mder till kapten. Under kriget 1941-45 tjänst
gjorde han sasom ortskommendanrt i Bromarf och såsom 
ch ef för luftskyddstrupperna därstädes runder tiden för krigs
operaiionerua på Hangöfronten. För tapperhet och å daga
lagda förtjänster under krigen belönades Aminoff med hl. a. 
frihetskors av 4. resp. 3. kl. 

I sin första ungdom hade Aminoff under kejsartiden flera 
gånger bevittnat närvaron av ryska örlogsfartyg på Ri1ax-
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fj_ärden och ä~en åsett besättning~rn~ frår~. fartygen gå iland 
vrd det av keJsar Alexander II pa Rrlax agor resta m inne _ 
korset över vid striden vid Hangöudcl elen 27 juli 1714 fa ll 11

8
• 

l~ndsr~1än. På grund av An'linoffs starka känsla för d ec~ 
Justonska skeendet och hans orubbliga kärlek till de svenska 
traditionerna var del naturligt, att genom detta han själv 
_upplevat 1tanken på ett minnesmärke över den svenska flo t
tans deltagande i denna strid skulle springa fram, ett min
nesmärke som borde resas på samma plats, där det rYska 
.minncskorse t blivit rest. På hans initiativ och under h ans 
ledning vad alla detaljer beträffar lät Bromarfs skyddska r 
år 1928 på den avsedda platsen resa ett monument i lj us ur2l 
granit till minne av Nils Ehrensköld och hans män och de~a s 
bragdrika strid i s,Jaget på R il ax fjärd*). Ritningar till mo
;numentet voro uppgjorda och dess skulpturala delar utförda 
av bildhuggaren Bertel Nilsson. Monumentet invigdes den 27 
juli samma år under anslående festligheter , varvid jämte en
heter ur det fria Finlands flotta, från svenska flottan dcllo,,·o 
·dc då nya jagarna Ehrensköld och Nordenskjöld. '' 

Varm fosterlandskärlek besjälade Aminoffs hela livsgiir
ning, som i hög grad uppbars av hans vittgående historiska 
insikter och kunskaper. Med aldrig svikande intresse och 
·energi ägnade hans sig åt alla de uppdrag, som anförtro ddes 
honom och hans lysande talargåvor skänkte honom även för
mågan att elda och entusiasmera. Han var den borne leda
ren, en riddersman utan fruktan och tadel, vars rättfram ma 
redbarhet tillvann honom ,vördnad och trofast vänskap \ar 
han gick fram. 

l Kungl. örlogsmannasäl1lskapct :invaldes Aminoff såsom 
korrenspanelerande ledamot år 1928. ;\v svenska utmärkel
seleeken innehade han riddartecknet av Kungl. Nordstierne
orden. 

.Johan Fredrik Aminoff var sedan 1911 gift med friherrin
nan Hulda N aema (Ulli) von Born, som efterlever h on om 
liksom även barnen: friherrinnan Elisabeth Amin off, bosatt 
i Stockholm; greve Berndt Aminoff, vice häradshövding, ad
vokat, Helsingfors, gift med friherrinnan Eva Cronsted t ; 
Ulli, gift med fil. d:r Patrik Bruun, Helsingfors, samt fri
her.re Gustav Aminoff, cliplmningenjör, Helsingfors, gift med 
skådespelerskan Margaretha Slangus. 

., ) skyddskårens ekonomiska möjligheter att utföra detsamma kan till
.skrivas Aminoffs förtjänsrtfulla och 'självuppoffrande arbete för kåren 
sedan ,dess bH(]ande. 
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Cl'aes Fabian Tamm*). 

Den 4 oktober 1955 avled i Stockholm amiralen Claes Fa
bian Tamm. Han var född i Film, Uppsalalän, den 13 novem
b er 1879. Föräldrarna ,voro överståthållaren friherre Claes 
Gustaf Adolf Tamm och dennes maka född 'Tersmeden. 

Tamm mi.togs till sjökadett den 1 oktober 1893, utnämndes 
till underlöjtnant den 1 novernber 1899 och till löjtnant den 
25 oktober 1901. Aren 1904- 1907 hann Tamm 'med att vara 
fartygschef p å 1sex olika torpedbåtar och därjämte att åren 
1G04- 190G genomgå Kungl. Sjökrigshögskolan. Härefter logs 
bans krafter, hans begåvning och ledaregenskaper i anspråk 
för fostran av nya generationer officerare i Sjökrig:sskolan, 
där Tamm var först kadettofficer och sedan lärare åren 1907 
- 1914 och dit han sedermera å tervände som chef 'åren 1921 
-H)25. Vid sidan av lärarskapet i KSS tjänstgjorde Tamm, 
som litnämnts till kap ten den 1 november 1907, åren 1911-
1913 som adjutant i Sjöförsvarets kommandoexpedition. Aret 
1912 är det enda år under denna Tamms första etapp av 
k arriären som i tjänsteförteckningen icke upptar någon sjö
tjähstgöring. Efter en långresa till Västindien och Medelha
vet nied Fylgia vintern 1913- 1914 förordnades Tamm att 
vara marinattache vid beskickningarna i Bedin och Köpen
h amn, i vilken befattning han kvarstod praktiskt taget till 
hösten 1918. 
- Från den 1 oktober 1918 till hös~ten 1921 tjänstgjorde Tamm 
som 1. adjutant hos stationsbefälhavaren i Karlskrona. Han 
u tnämndes till kommendörkapten av 2. gr. den 31 :decembe11 
1918. 
: A ven under dessa år som marinatlache och l. ad j . togs 
Tamm i anspråk för sjökommenderingar. År 1917 sekond å 
Fylgia, 1918 f ar tygschef å torpedkryssare och flottilj chef p å 
Västkusten, 191~--1921 avdelningschef på Karlskronaavdel
ningen med befälstecknet blåsande från logementsfartyget 
Stockholm, kanonbåten Skuld eller Skagul. 
- Det var den 1 november 1921 som Tamm återbördades till 
Sjökrigsskolan såsom dess chef och kom där att fostra sina 
k adetter med omtanke och stränghet, om vintrarna vid sko
lan i land och om somrarna som avdelningschef för sjökrigs
skolavdelningen t. o. m. år 1925. Det var en tid, som skapade 
ordning och stadga i utbildningen och höll flottans traditio~ 

*) Minnesteckningen författad av hedersledamoten Strömbäck. 
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ner uppe under skolningen av d ess viktigaste personalkate
gori. Kommendörk apten av .1. gr. blev ·Tamm år 1923. 

Efter chefsskapet för sj ökrigsskolan anförtroddes T an1111 
den viktiga befattningen som ch ef för marinstabens opera
tionsavdelning, vilken han beklädde från 1 j an. 1926-:31 
okt. 1929. ,Under denna tid deltog han såson1 sakkunnig i frå 
gor rörande försvarets ledning och förvaltning och i 1929 års 
försvarsutredning. Sommaren 1927 var Tamm chef för k ust
flottans spaningsavdelning. Kommendör blev han samma år. 

Vinterhalvåret 1929-1930 var Tamm chef för vintereska
Jern och resten av år 1930 flaggkapten på kustflottan . Våren 
1931 blev Tamm chef 1,för sjöförsvarets kommandoexpedit ion 
och när han länmade denna befattning den 14 april 1933 gick 
han ut pft kustflottan som dess chef och blev därmed ut
nämnd till konteramiral. 

Den 1 april 1939 lämnade Tamm efter 6 år sin högt skat
tade kommendering på kustflottan, blev viceamiral och till
trädde den ansvarstyngda befattningen som chef för marinen 
i tid - men ,icke i god tid - innan andra värLdskriget släpp
tes loss över ett illa förberett Europa. 

Det var den praktiskt kunnige och i lång sjötjänst sko
lade officeren, som n u under 6 år av hårt arbete fick bygga 
upp vårt sjöförsvar. Tamm besatt alla önskvärda kvalifika
tioner för den uppgift, som nu förestod honom: god känne
dom icke blott i u tbildning.sfrågor utan även ifråga om offi 
cerspersonalen efter de 13 år han verkat i Sjökrigsskolan ; 
välbekant med operativa frågor efter chefsskap för opera
tionsavdelningen, flaggkaptenstjänstgöring och sakkunnig-
uppdrag; samt framför allt grundlig och detalj erad känne
dom ,om vår främsta (sjöstyrkas behov och användning genom 
det långa chefsskapet för kustflottan och i övrigt många sjö
kommenderingar. Lägger man härtill de erfarenheter i 
svensk statstjänst som vunnits under tjänstgöring i kom
mandoexpeditionen och i diplomattjänst, som samlats under 
marinaltaehetiden och under den tid Tamm var svensk de
legat vid nedrustningsförhandlingarna i Geneve åren HJ32-
HJJ3, så återstår blott att komplettera kvalifikationerna för 
marinens högsta post med de tvenne betydelsefulla faktorer
Ha, god hälsa och gott omdöme. Tamm hade både k unnig
heten och viljan att såsom chef lita på sina underlydande 
och låta dem få handlingsfrihet iintill dess hans ingripande 
påfordrades. En ibland missförstådd, ofta misstolkad men 
alltid värdefull egenskap hos en högre chef. , 
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När Tamm tilllrädde befattningen som. chef för marinen 
var Liden knapp för Sverige att se om sitt försvar och för
söka ta igen det som felade. Den flottbyggnad och utbyggnad 
av Kustartilleriet som nu begynte har något storstilat över 
sig, icke så mycket efter den materiel som kom fram, utan 
fastmer med hänsyn till att så mycket kunde uträttas av så 
H\. Vad Tamm och hans medhjälpare inom marinförvalt
ning och marinstab nu fick utföra, med personal tillskuren 
efter försvarsutredningen av år 1936 där årsbudgeten för 
hela marinen Nar ca 50 milj. kr., för att tillgodose och be
m anna det hastigt växande sjöförsvaret är värt sitt eget ka
pi tel. Även om regeringen .och främ.st den dåvarande för
svarsministern med klar blick för rikets behov ställde pengar 
till förfogande, är det få utomstående som inse omfattningen 
av alla de övenäganden, beräkningar och allt det detaljar
bete, som åvilade marinledningens olika organ - icke mins t 
m arinfön:1ltningcns ingenjörsavdelning -·· för alt förverk
ligg de beviljade programmen. Ilär må blott nämnas att un
der åren 1940- Hl44 tillfördes flottan 70 st. å inhemska varv 
nybyggda fartyg och 4 st. inköpta utifrån, •efter 1det att ny
byggnadstakten varit 1 fartyg under år 1938 och 5 under år 
1939. 

Under denna tid var Tamm en idealisk chef som med gott 
humör och praktiskt kunnande ledde det arbete, som med 
all as goda vilja förde fram till att vårt sjöförsvar verkligen 
blev en maktfaktor i ledningens hand. 

Organisationen av försvarsledningen med en överbefälha
vare i spetsen - som trädde i tfunktion 1939 - blev ,då ej 
vad marinen fruktat, en fördröjningsapparat, utan blev tack 
vare de personliga egenskaperna hos generalen Thörnell .och 
T amm ett försvarets styrleebälte i de ofta uppkommande till
spelsningarna .av vårt läge. 

'lamm besparades. icke personliga bekymmer genom poli
ti&lw komplikationer, där hans insats påfordrats, eller genom 
olyckor, som drabbade !hans fögderi under beredskapsåren. 
Allt tog han m.ed ett yttre lugn som imponerade. 

När Tamm, mätt på arbete och ansvar, lämnade tjänsten 
den 1 april 1945 togs hans ännu :obrutna kraft 1och hans re
presentativa egenskaper i anspråk av rederiaktiebolaget 
Svea, i vars styrelse han inträdde som ordförande. Sjön 
längtade han alltjämt till och hans nya verksamhetsområde 
gav honom tillfälle till fortsatta sjöfärder. 
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l juni 19-!7 utnämndes Tani.m till amiral i amirali !etets 
reserv. 

Tamm blev 1914 LKöS; 1925 LKKrVA; 1933 HedLKöS. 
Länge komnia Tamms vänner att minnas den bortgångnes 

sunda omdön1e, goda vilja ·och för glädj e stämda sinne. 
Tamm efterlämnar som närmast sörj ande makan E w a 

född Beck-Friis, med vilken han varit förenad i äktensk:11; 
sedan den "1 januari 1908. 
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Årsberättelse skeppsbyggeri 

och maskinväsende 

Av ledamoten Marindirektör H . G:son HAFSTRö M. 

(Forts. fr. häft. 11, sid. 691). 

Huvudturbiner. 

Ångdata och hzrbintyper. 

Valda värden på tryck och temperatur påverkar givervis 
turbinkonstruktionen i högsta grad. Förutom att värmefalle t 
·ev bör uppdelas på flera steg vid högre ångdata och att 
större värmefall per steg bör motsvaras av högre periferi
hastighet, medför högre tryck att flänsar och andra hållfast
hetsförband måste göras starkar e samt högre temperatur att 
p åk änningarna uneler uppvärmningsperioden bör motverkas 
genom särskild konstruktiv hänsyn och att särskilt material 
m ås te väljas i varma delar. 

Under det första värJdskriget använde Royal Navy l:>åde r eaktions

och aktionsturbiiner. De .första fyra fartygen m ed aktionsturbiner efter 

1918 råkade ut för en mängd skove~hi',ott b eroende på S'k ovel- och skiv

svängningar. Man gick därför i~'l enbart för reaktionsturbiner. Vid slutet 

av 1940-talet upplades ett program fötll jämförande provning av de båda 

'typerna, vilket i början av 1950-talet utfördes vid försöksstationen Pa

m etrada med olika maskinerier för Daring-jagarna. Efter dessa p.rov 

har amiralitetet visat ett tydligt intress·e för aktionstypen. US Navy 

l'lar under den tid 42 atö 450° C använts (från 1938) favoriserat aktions

typen för marsch- och HT-turbiner medan LT-t urbiinerna stumdom varit 

ilv r ealdionstyp. Detta typval synes bibehållas även för de efterkrigs .. 

fartyg, som fått högre å ngdata. Svenska flottan har, som bekamt, efter 

pansarskeppen helt användt de Lavar-turbiner, vil1i:a utnyttjar aktions

principen för' såväl HT- som LT-turbinerna, :fö·r de .Eenare vid nykon

struktioner komb1nerad med en viss grad reakHon. I det följande be

handlas huvudsakligen turbiner av aktionstyp. 

Dellastkaraldäristik. 

~. Engelska örlogsfartyg konstruerades ännu för ett år seelan 
'med maskineriets bästa !Verkningsgrad vid full last. l vissa 
fall anordnades en marschturbin för att ge. god ekonomi även 
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v-id dellast men nackdelarna ansågs vara stora: ökad vik t 
~llatsbehov och kostnad samt driftssvårigheter. Amerikansk~ 
Jagare utrustades konsekvent med marschturbin att använ
das upp till 11 % av totaleffekten, vilket torde motsvara 19 
- 20 knop om top~farten _är 35. Större an~erikansk~ f ar tyg 
arrangerades med mtappnmg ell:er by-pass 1 HT-turhmen för 
samma ändamål. Svenska fartyg har på motsvarande sätt ut
rustats med intappningsarrangemang sedan 1920-talets bör jan . 

statistik från senaste världskriget visar enligt samstäm
miga engeLska .och amerikanska uppgifter, att aktionsradien 
vid full fart sällan var av samma operativa betydelse som 
uthålligheten vid marschfart. Engelska uppgifter tyder p å at t 
turbinerna hädanefter kommer att givas bästa verkningsgrad 
vid 20-25 %, för Daring-klassen dock 40 %, av full effekt. 
Marschturbinen på amerikanska jagare har förstorats så, alt 
den är inkopplad upp till ca 30 % av max propellereffekt 
För 'en 35-knopsjagare torde de engelska siffrorna betyda 2:3 
- 25 knop och de amerikanska ca 26 knop. Dessa uppgifter 
antyder läget av den nuvarande högsta taktiska marschfar
ten. Om bästa ekonomien förlägges till en låg marschfart blir 
verkningsgraden vid full effekt något försämrad. En li ten 
ökning av bl a pannornas storlek måste givetvis ske fö~ att 
full kraft skall kunna utvecklas. 

Arean i turbinens å ngvägar bestämmes av ängmängden vid h ögsta 
effekt. Vid marschfart, då mängden ånga är väsentligt mindre, är led
skenorna i mellanväggarna ej fullbelastade. Trycket sjunker i alla steg 
och en allt .större del av värmefallet omsättes: til] rörelseenergi i det 
första stegets munstyc~en. Ångans t eoretiska hastighet, som motsvarar 
stegets värmefall, ca, blir därför hög medan turbinhjnl'.:ts periferihas
tighet, u, är låg vid lågt propellervarvtaL Bästa ver;!ming.sgr'ad för ett 
enkelhjul er1hålles om ujc0 är ca 0,45 och för ett dubbelhjul (Curtissteg) 
ca 0,25 . . Vid marschfart är, .som redan sagts, u j c0 låg i första steget, 
kanske 0,2. Det är därför naturligt, att ett dubbelhjul väljes för detta 
steg. Turbinens verkningsgrad vid varje last står i direkt förhållan de t ill 
Par.sontalet, som vid ett visst värmefall är proportionellt mot "summa 
u2". Sistnämnda begrepp av.ser summan av kvadraterna på alla turbin
hjulens periferihastigheter. "Summa u2" växer alltså proportionellt mot 
antalet turbinhjul och ,kvadratiskt i förhållande tm varje hjuls diam et er 
och varvtal. Vid marschfart är nu varvtalet lågt och god verkningsgrad 
kan då erhållas endast genom att ett .stort antal hjul deltager. Detta 
ordnas genom att en separat marschturbin instaU.eras1 eller att ett antal 
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extra hjul i HT-turbinen utnyttjas 'i serie med de för full ängmängd di
m ensionerade stegen. Marschturbinen resp. de extra hjulen har ar.eor, 
som ej räcker för deruna ångmängd. 

Följande dellastarrangemang finns f. n. på örlogsfar.tyg (se fig. 10). 
a. Marschturbin 
b. Intappning 
c. By-pass 
d. Serie-parallellkoppling. 

Marschturbinalternativet torde ge den bäota verkningsgraden vid del
last men är komplicerat i uppbyggnad, röndragning och skötsel, det se
nare speciellt vid övergång mellan marsch- och fullast. Alternativet har 
använts 1 constalca fall av engelska flottan cch regelmässigt av ameri
kanska på jagare. Kopplignen !framgår av fig. 10 A. Marschturbinen har 
på amerikanska anläggninga.r en reduktionsväxel till HT-axeln. Deru1a 
förbindelse kunde på äldre fartyg frikopplas för farter över marschfart. 
P b nya jagare, där frikopplingen uteslutits på grund av mekaniska 
svårigheter, får vid högre fart en svag ångström kyla marschturbinen 
och därefter avledas till kondensorn. Experimentjagaren Timmermans 
babordo:anläggning, som arbeta,r med 127 atö, 560° C, är uppbyggd efter 
detta system. Marschturbinen gör 14000 rfm vid 25 knop. Vid högre fart 
avstänges driftångan och kylånga pådrages. 

Vid intappningsarrangemang en!. fig. 10 B användes vid full effekt 
de fö.::- dessa ångmä:ngder dimensionerade stegen i senare delen av HT
turbinen . Före dessa steg finns ett .fåtal marschturbinsteg, som ej kan 
p asseras av en så stor ångmängd. Vid fuli fart står visserligen pådragen 
till marschturbindelen öppna, men tr.ycket före det första fullfartssteget 
är så högt, att blott en liten, kylande ängmängd passerar marschhjulen, 
varvid obetydlig effekt utvecklas' utöver den som kompenserar friktions
för1uste.rna. Vid intappningspunkten måste avståndet mellan hjulen ökas, 
varigenem turbinen .förlänges, och det kritiska varvtalet sänkes. Full
fartsmunstyckena hindrar att marschhjulen går fullpådragna. Den heta 
intappningsångan ger lätt turbinhuset distortion och nödvändigör att 
en stor del av rotorn måste vara av varmhållfast typ. Om temperaturen 
är så hög, att krypbrottgränsen bestämt tillåtna skovelpåkänningar, är 
detta dock av mindre betydelse, eftersom örlogsfartyg normalt använder 
kort tid m ed ånga pådragen i fullfartsmunstyckena cch vid fullt varvtal. 
Trots dessa nackdelar torde intappningsmetoden vara den fördelaktigaste 
och därför f. n. mest använda vid tempexaturer upp till 450 a 475• C. 
Intappningsarrangemang användes sedan en längre ti.d på svenska ör
logsfartyg. Amerikanska större fartyg har haft samma system men med 
intappning i flera steg, som öppnas successivt. Denna metod ger en 
obetydlig teoretisk vinst jämfört med en enda intappning men är svå
:rare att arrangera, speciellt vid höga ångtemperatureD. 
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By-passkoppling enl. fig. 10 C liknar atTangermanget vid intappning, 
m en fullfartsångan får passera dubbelhjulet innan den koppias förbi de 
övriga marschhjulen i HT-turbinen. Den förbikopplade å ngan är därför 
j{alla,r.e än vid intappningsarrangemanget. Konstruktivt uppstår emel
lertid svårigheter att få plats med både avtappning och å t erledning 
av ångan särskilt som dess specifika volym är mycket större än för 
fr iskånga. Vid fu:It varvtal är cckså ujc0 för dubbelhjulet så högt, att 
skovelverkningsgraden .sjunkit katastrofalt . På grund av entropihöjning.
en kan denna förlust endast återvinnas i r inga grad. By-passmetoden 
har tidigare funr:its i US Navy men numera utgått .ur instruktionsböc
kerna. De stora efterkrigsjagarna i England av Daring-klassen har tur
biner av tre typer: 

Daring I Parmetrada HT reaktionsturbin med ett. aktionsdubbel
hjul och LT reaktionsturbin. 

Daring II British Thomson Houston HT aktionsturb:n , Pametrada LT 
reaktlonsturbin. 

Daring III English Elect.ric HT och LT al,tionsturbiner. 

Av dessa är det känt att Daring I och troligen Da.r:ing II har by
passystem. Tidigare engelska fartyg har ej haft några ,dellastförbätt
.rande arrangemang med undantag för de1n som enligt ovan har marsch
turbiner och för ett fåtal, som haft intappning eller by-pass. Separat 
manövrerade partialpådr,ag har funnits men på efterkrigsmaskinerier 
gjorts kamstyrda ~iksom på amerikanska och svenska fartyg. 

I fig. 10 D visas •schematiskt ser!ie-parallellarrangemang .. Principen ä.r 
här att HT-turbin en uppdelas i tlvå delar, som vid lågt varvtal kopplas 
1 serie för att hålla upp "summa u2" och vid hög effekt kopplas paral
lellt så att ängvägarna får tillräckliga areor och så att inga delar går 
i tomgång. På grund av dimension, arrangemang och nödvändiga, stora 
spel har serie-parallellsystemet något sfunre verkningsgrad än marsch
turbinalterna tivet men är ungefär likvärdigt med intappningssystemet. 
I f ig. 11 visas resultatet av en utredning av ängförbrukningen för vissa 
av här nämnda arrangemang, gjord under förutsättni>ng att turbinerna 
har sam1na kritiska varvtal, lika lageravstånd och samma "summa u 2" . 
Ventilarrangemanget bl.ir särdeles komplicerat vid serie-parallellsystemet 
eftersom vissa partialpådrag i marschdelen bör stängas samtidigt som 
andra öppnas i fullfartsdelen och omlmstning iSker på avloppsidan. Serie
par.3llll2llturbincns fördelar ligger bl. a. i att ångan )inledes på samma 
stäl!.e V•id alla farten och :att detta kan ske mitt på turbinen., Distortio
Ilen blil1 härigenom mindre och tätningarna arbetar med lägre tryck . 
Arrangemang liknande det här beskrivna serie-parallellsysrtemet har 
funni ts i några ,äldre engelska fartyg~• Brown Curtis turbiner och i vissa 
kryssare- och jagarreturbiner i amerikanska flottan på 1920-talet. I sam-
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specifik 
.\ngförbr. 

------- Serie-inldppning sklvlurbin (tosgre summd Il) 
Serle-intdppning helsmidd 

-·-·- By pdss 
--- Sene- pdrdllell 

Fig. 11. 

Axele ffek t -
Ångförbrukning per hästkraft vid olika relativa effekter för fyra olika 
turbinarrangemang. Turbinerna har samma kritiska varvtal och "summa 

U 2 " (utom för den streckade kurvan) och samma lagerav,stånd. 

band med övergången till högre ängdata (aa 84 atö, 510 " C) har U S 
Navy åte:v infört serie-paraHellturbinen på två jagare och ett stort far
tyg. styrbordsturbinen på USS Timmerman, som arbetar med 57 atö , 
560o C, har en separ11t marschturbin direkt ansluten rtill HT-turbinen 
men med ,serie-paraUellkoppling. 

1Vianöuerventiler och munstycken. 

Den strypning av ~ngan, som görs för att reglera effekten . 
resulterar som bekant i entropihöjning och därmed minskat 
tillgängligt isentropiskt .(adiabatiskt) värmefalL Vid regle .. 
ring är det fördelaktigare att dela upp admissionsmunstyck
ena i grupper ooh använda blott så många munstycken, som 
motsvarar den önskade effekten, varvid den gen'lensamm a 
manöverventilen bör ha minsta möjliga strypning. I flera 
flottor h ar det emellertid visat sig, att maskinpersonalen 
öppnar handventiler för fler munstycken än som ä r lämpligt 
för bästa ekonomi. Detta sker för att vara beredd på snabba 

771 

nwnövrar. Som redan nämn ts kan denna svårighet krino·gås 
genom att manövr era pådragsventilerna till de olika I~un
s.tycksgrupperna med en kamskivemekanism, styrd av en ge
mensam ratt. Till samma turbinhjul kommer därigenom vissa 
munstycken att ha fullt ångtryck och hög änghastighet me
dan y tterligare ett är endast delvis pådraget och därför har 
strypförluster motsvarande minskat värmefall och ofördel
aktigare ånghastighet. Ett turbinhjul får bästa verkningsgrad 
om ånga är pådragen nmt hela periferien. Vid uppdelning i 
munstycksgrupper får man fläktförluster i oanvända skovlar 
och kantförluster i munstycksgruppens yttersta ångstrålar, 
m en trots dessa nackdelar anses det kamskiveopererade 
p artialpådragssystemet vara det fördelaktigaste för örlogs
fa rtyg och användes därför numera i alla större mariner. 

Den traditionella ko-nstruktionen av partialpådrag~grupper är, att äng· 
kanalerna g jutas ihop med t urbinhuset. Med ökade ångtemper.aturev i 

örlogsfartygsturbiner finns en tendens att frångå denna konstruktion för 
att undvika distortion och spcrrickor förorsakade av upprepade överskri
danden av sträckgränsen vid uppvärmning och avkylning. Ångkanalerna 
utföres i stället som fristående., böjda rör inmonterade i turbinen. Det 
filnns flera sätt ,att leda ängkanalen genom tur.binhusväggen och att 
fästa densamma. Halsen kan svetsas', nitas eller bultas till väggens 
yttersida, varvid kanalen invändigt får expandera fritt, vanligen med 
stöd ,j axieil led. En annan metod är "flytande ångkanal", där kanalens 
läge styrs av minst tre radiella pinna.r och därför alltid är koncentriskt 
rn (Cd turbinhuset. Genomföringen i turbinhusväggen trnåste ske genom 
·en rörlig tätning med kolvringar eller bälgar. Härvid finns risk att 
k olvringarna med tiden fastnar eller att tätningen går' läck. Det senare 
m edför dock ·endast ett inre läckage . ÅngkanaJer med insvetsade halsar 
h ar använts pi\. svenska örlogsfartyg sedan mitten av 1940-talct och 
fri stående kanaler finnes troligen på Daring-lelassens backturbiner och 
p å an1.erikanska efterkrigskonstruktioner och blir vanligare ju högre; 
t emperatur som användes. Specie1ft vid backturbiner, där tendensen är 
att arrangera fullpådrag utan partialuppdelning, är den flytande typen 
l ämplig på grund av ängkanalens längd. 

Munstyckena utformades tidigare av gjutna dycken e ller ingjutna 
skenor, medan de numera maskinellt och för hand arbetas fram ur smitt 
material. De fästes :genom inpressning, svetsning, nitning eller bultning. 
Aven inlödning ,[!.V massproducerade mellanstycken h:w provats . I fig . 
12 ,exemplifier:?.s olika svensl{a kontruktioner. 

Manövercventilerna placeras. antingen direkt på turbinhusöverhalvan 
e ller fast till skrovet på stort avstånd från turbi•ncn. Det förstnämnda ar-
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rangemanget medför att. blott en ångledn[ng b ehöver ledas till turbinen 
men i stället erhålles stora värmespänningar ,och evenituelit distortion 
när nya lmnale:· till partialpådrag öppnas, 10ch :kan lyftning av över
halvan med vidsittande ventil kräva alltför mycket utrymme. Vid skrov
fasta manöverventiler undvikes distortion om iförbindelserören från man
överventilerna till resp. ängkanalhals göres tillräckligt länga och slanka, 
vill{et dock kan vara svårt vid höga tryck pch därav följande ,stor gods
tjocklek Med påsatt isolering ger all'a dessa rör ett komplicerat pla
ceringsproblem. På ventilhusöverhalvan placerade .ventiler är hittills var.
Jigast på örlogsfartyg men skeppsfast montering, som är r egel på han
delsfartyg, användes även i vissa fall. Exempel härpå är Daring I. 

III ellanväggar och ledskenor. 
Differenstr.ycket över en mellanvägg är så stort vid nuvarande höga 

a<imissionstryck och relativt få steg i modärna aktionsturbiner för ör
logsfartyg, att väggEins utböjning kan uppgå till 1,5 mm eller mera. 
Detta medför att de axiella spelen måste ber,äknas l11ed hänsyn härtill. 
På grund av ledskenekransen är hållfasthetsberäkning av mellanvägg
arna svftr att genomföra. Royal Navy har vid Pametrada utfört en 
omfattande forskning för, att dels ge beräkningsunderlag, dels• pröva nya 
konstruktioner. 

Ledskenorna ]{an vara i mellanväggarna ingjutna, lämpligt formade 
plåtar. Denna relativt primitiva metod förekommer numera i marintur
biner ~ndast i LT-turbinens sista steg. I turbinstegen med mindre äng
volymer anvä'ndes ur valsat material utarbetade ·ledskenekanaler, som in
pressas i mellanväggen. ÄV{)n precisionsgjutna ledskenor förekommer 
avancerade konstruktioner. Exempel på svenska konstruktione,r, vi•sas 
fig 13. 

Å ng tätningar. 
Tidigare var lwlringstätningar vanligast vid axelgenomgångarna. De 

m edgav någon längdbesparing hos rotorn men krävde mycket underhåll. 
Krombeläggning av rotorn förbättrade förhållandena, men den nu van
liga labyrinttätningen har i huvudsak trängt ut koltätningarna. Ett mo
dämt exempel på koltätning .finnes dock i USS T ·immeTmans 24000 
r; m turbogenerator (se fig. 18 nedan), där axeltapparna monelbelagts. 

Som mellanväggstätningar har Jabyrinttypen varit allenarådande un
der lång tid . 

Upp till 300-350 ° C drifttemperatur kan gjutna bronstätningar an
vändas, däröver får t ex rostfritt mjukt stål, nicke!l eller monel tillgripas. 
Des•sa hårdare material användes ofta i. form av ca 0,3 mm tjocka band, 
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Ånglldn.~ler som upp~gits dl rek t ur mvll.:nv<!qgen 

lngjutno~ ledskenor lnfillld;a seqment om e-12 k.tn&!l§r 

F ig. 13. 

Exempel på olika ;utföranden av ledskenor turbinmellanväg-gar. 

s om fästes genom indiktning av en järntrå d . Vid kontakt under rota
tion utvcc!das värme, som kan medför a ;böjningar som förvär'r ar kon
takten . Vissa tillverkare använder en gjuten nickelbronJs1egering, som vid 
kontakt pulveriseras ;utan stor värmeutveckling. Ett a ltunativ är att 
kammarna fästes till rotoraxeln i ::'tället för tiil turbinhuset för att 
friktionsvärmen i första hand skall överföras till huset och e j värma 
rotorn lokalt och böja den!samma. Det vanligaste arrangemanget på ör
log-sfartyg är emellertid f. n icke-roterande tätningar utförda nw cl 
fjädrar, så att krafterna och därmed värmeutvecklingen begränsas vid 
en eventuell kontald. 
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Turbinhus. 

Vid tiden för det andra världskriget förekom endast hel
gjul na turbinhuskonstruktioner, i några fall av gjutjärn. Eng
elska flottan gjorde många bittra erfarenheter av detta ma
terials stötkänslighet Stålgj utgo ds, som. var det allmänt an
vända materialet, hade ej denna nackdel. Konstruktivt rröts 
tidigare vanligen turbinhus, ångkanaler, l agerbockar m~ m. 

ett stycke. 

Allt mer omsorg synes numera läggas n ed på att utforma HT~turbi
nerna pa örlogsfartyg så att värmespänningar undvik es. Ovan har så
lunda visails t endenser att konstruera ängkanalerna fristående. 

Uppläggningen av ET-turbinen på bäddar kan ske på många olika 
sätt. Ett ex empel på utförandet i engelska flottan är följande. I den 
förliga, varma högtrycksändan gjutes tassar på turbinhuset, .vilka dras 
upp så högt att stödytan ligger i turbinens. delningsplan, var~genom ver
tikaluppriktningen av huset ej ländrar sig vid olika temperaturer. Tas
sarna vilar på lagerbocken, som är fäst till tar.tygsbädden. De är rörliga 
endast i radiell led genom horiso'ntella, radiella kilar . Genom en verti
kal radialkil mot lagerbocken styres huset sidovägen. Vid den aktra, 
kallare änäan av turbinhuset i:ir lager.bocken separatgjuten eller hop
gjuten med turbinhuset , som d essutom är. för'sett med liknande tassar 
som i förliga ändan. Des-s1a tassar 'Vilar på uppbyggda fundament från 
maskinbädden men är rörliga inte bara i radigll led u t an även i axiell 
motsvarande husets längdutvidgning. Axialrörelsen sker genom glidning 
eller genom att ·fundamentet är böjligt i denna h2d. 

Turhinflänsen blir vid högre tryck och temperatur svår att 
håll a tät. Förutom med en avancerad konstruktion av flän
sen och med användning av värmda bultar, som krymper till 
förutberäknad dragning, kommer troligen marina HT-tur
hiner att förses med dubbla hus med avloppstrycket i mel-· 
lanrummet Den yttre flänsen får härigenom mindre dimen
sioner. Duhhelväggad konstruktion har tillämpats på Tim
mermans 140 atö-turbin, varvid ytterhuset är radialdelat utan 
horisontell fläns. HT -hus gjutes i kolstål för ångtemperaturer 
upp till ca 40Cio C och i 0,5 % Mo-stål (England) eHer 1 % 
Cr, 0,4 % Mo (Sverige) för ca 450°. För högre temperaturer 
avses i England användas Cr-V a-stål medan för ·Timmerman 
i USA använts 2,5 % Cr, 1 % Mo-stål för 560° C. 

L"f-turhiner utföres i England och Amerika normalt två
strömmiga. I Sverige har hittills använts enströmmiga LT-· 
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turbinc:. De __ engelska turbinerna hade tidigare backturbin 
~~!dast 1 ena andan medan de numera liksom de anierikanska 
forses med dubbla backturbiner, varigenom ånga vid b ack
gång förhindras strömma genom framåtskovlingen till det 
~ndra kondensorutloppet, vilket på den tidigare konstruk-
1lonen medförde överhettning. LT-turbinhusen konstrueras 
numera så att den relativt kalla ångavloppskanalen m er 
eller mindre får omsinta framåt- och backturbindelarna, i 
de nu mest avancerade konstruktionerna ända till axeltät
ningarna. Detta yllerskal utföres av svetsad konstruktion . 
varvid underdelens långsidor utformas sorn bärande balkar 
nog starka att hålla även den vallenfyllda kondensorn utai~ 
understödjande fjädrar. Framåtturbinens mellanväggar h ål
les av en invändig konfonnad kropp (dubbelkona vid tva
ström) av gjutet eller svetsat kolstål, som vilar på tassar i 
y ltcrskalet, tillåtande erforderlig expansion utan -ändring av 
centreringen. Ångan från l-IT -turbinen införes nära de a ;x.ial
l~sta tassarna genom ett rö,r, som vid passagen av ytterskal2i 
tatas med en bälg. För backturbinen i ena eller båda ä n
darna av rotorn anordnas även ett invändigt hus av legera t. 
Yärmehållfast stål Jned stöd och genomföringar på m o lsva
rande sätt. Efter sista backskovlarna insättes numera en led
skena och en ångskärm, som hindrar backångan att gå di
rekt in i framåtturbinens sista skovelrad. LT -turbinhr~s har 
en tendens att böja sig på grund av att de lätt blir varma 
upptill och kylas av kondensorn nedtill. Brittiska amirali
telct har forskat efter motåtgärder, men har ännu ej f unnit 
någon lösning. 

Rotorer. 
För att förbättra ekonomien, särskilt vid dellast, erfordras, såsom 

nämnts tidigare, högt "summa u2", vilket i första hand på marintur
biner uppnås genom högt varvtal. Så länge enkel'reduktions:växlar an
vändes kunde turbinvarvtalet ej normallt sättas högre än 3500 å 4000 
r;m. Dubbelreduktionsväxlar infördes i amerikanska flottan omkring år 
1938 samtidigt med att högre ängdata accepterades. På andra världs
krigets jagare kunde därigenom användas 5500- 6000 r fm för HT-rotorn 
och ca 4800 för LT-rotorn. För s1törre fartyg låg varvtalen något lägre. 
Amerikanska efterkrig'&konstruktioner för jagare utnyttjar 7000 å 8000 
rjm för HT-rotorn ocr. 6000 å 7500 r/m för LT-rotorn. Experimentma
skinerna på TimmeTman ligge1~ inom dessa värden utom styrbordsaxelns 
57 atö HT-turbin, som ,ha,r varvtalet 10000 rjm. pen engelska YEAD 
I-maskinen har 7767 rjm på ET-rotorn och 6023 r j m på LT-rotorn . 
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D.en ursprungliga rctorlwnstruktionen för aktionsturbiner bestod av 
smidda skivor, som krymts 'på en smidd axel. För att få skivan jämn
s,tark måste d.en få en mot axeln allt bredare utformning 'Siamtidigt som 
axeldiametrarna måste ökas vid allt högre varvtal. Vid de n:u önskvärda 
driftvarvtalen blir bredden stor och rotorn därigenom så lång, att en 
kompromiss får göras mellan det kritiska varvtaJet och skivspänning
arna, vilket begränsar det högsta användbara varvtalet. De höga tem
peraturerna och de snabba temperaturändringar, som kan uppstå, med
verkar till att påkrympningen kan lossna. 

För att undvika dessa svårigheter utföres modärna rotorer 
fö r örlogsfartygsturbiner av helsmidda ämnen. För aktuella 
påkänningar och arbetstemperaturer måste legerade stål till
gripas. För 450- 500° C ångtemperatur användes stål legerat 
med bl a ca 0,5 % Mo medan i USS Timmermans styrbords
maskin vid 560° C ångtemperatur användes ett stål med 
l % Cr, l % Mo, 2 ~S Ni, 0,25 ,% Va. Gjutningen och smid
ningen av de kanske 6 ton tunga ämnena, som måste ha ett 
homogent, högklassigt gods, erbjuder en mängd metallur
giska svårigheter. Speciellt n1åste eftersträvas ett material, 
som. ej är känsligt för snabbheten 'av kylningen vid seghärd
ning och som ger ett sprickfritt gods, där härdspänningarna 
kan avlägsnas genom m.åttlig anlöpning. Legeringsämnena 
Ni och Cr med halterna 3-3,5 % förbättrar härdbarheten. I 
flytande tillstånd kan legerade stål, speciellt om de innehåller 
Ni, lösa väte. Under stelningen avgives vätet i gasform och 
kan då bilda håligheter och sprickor. För att kontrollera 
vätehalten uttages prov från rotorämnena under tillverk
ningsprocessen. Noggranna hållfasthetsprov erfordras även. 

Vissa helsmidda rotorer böjer sig när de ,utsättes för driftstempera
turen, vilken böjni'ng i några fall går tiUbaka när votorn kallnar, i andra 
fall .kvarstå.r. Kvarstår böjningen kan obalansen borttagas genom ma
skinbea!'lbetning efter spänningsglödgning, kva;rstår ,den ej är rotorn 
användbar endast om värmeböjningen bortgår efter spännings:glödgning. 
F ör att upptäcka om en rotor har tendens ti.ill värmedistortion låter bl. 
a. brittiska amiralitetet indikera den under ,rotation och värmning just 
över driftstemperaturen en eUer flera gånger i grovbearbetat skick och 
€11 slutlig gång när den är färdigarbetad. 

Centrum i rotorn har på vissa amerikanska örlogsliartyg 'bibehållits 
obol'rad m edan andra rotorer urborrats, en metod som även föredras. i 

engelska flottan. Teoretiskt bli>r påkänningarna lägre utan borrning men 
godsojämnheterna i smidets centrum kan ge större ·spänningskoncentra-
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tioner än spänningsökningen om de avlägsnas genom b orrning. Borrning 
möjliggör även besikt!ning m ed optiska, magnet:ska 10Ch ultralj udmetocl0 r 
Aven för k r itiska varvtalet m edför en urbcrrning en icke oväzcnUi~ 
förbättring. 

Största påkänningarna uppträder ,vanligen i borrningen och i vissa fa l! 
sl,er en materia lflytning här vid rusningsprovet. På skivturbiner rus. 
ningsproiVadcs skivorna vanligen med 30- 40 7a övervarv medan de 
fardigskivad e rotorerna ej provades . Helsmidda rotorer för utlän<lsl<a 
mariner ru~as däremot vanligen i turbin en med ånga till 15 % övervar\'. 
I vissa fall har samma prov gjorts i luft i verkstaden. I andra fall 
köres den oskovlade rotorn till sådant rusvarvtal, som ger påkänningar 
i urborrningens alla delar motsvara:nde 15 % övervarv på skovlad rotur. 
Britti:::,ka amirallitetet t O'rde ha. utveckla t en n oggrannare beräknings
metod för påkänningarna i urborrningen än den tidigare a llmänt veder
tagna . . Om beräkningen är tillförlitlig, ]{an den b eräknade påkänning ·n 
tillå tas höjd genom minskning av säkerhetsfaktorn. 

DriHvarvlalet har på hi ttills kända örlogsfartygsturbim r 
legat undee det beräknade kritiska varvtalet för tvåno('
sväng~1ingar. Det kritiska varvtalet anses numera böra ligga 
ca 25 % över högsta varvtalet vid lätt deplacement fö r all 
ge s~ikerhet vid gång i hög sjö, vid stötpåkänningar och vtd. 
obalans fö r orsakad av oj ämn uppvärmning. En väsen tligt 
fördelaktigare turbinkonstruktion än den nuvarande skulle 
ernås om rotorn kunde köras överktitiskt och driftvarvtal et 
förläggas n ågot under .det trenodala egensvängningstale t Pil 
grund av rotorns fonn ligger nämligen detta tal mycket långt 
över det tv ånodala egensvängningstalet (kritiska varvtalet). 
Det senare egensvängningstalet skulle då genomköras vid 
låg fart, omkring 5 a 6 knop, dät• am.plituden kanske iii' 
acceptabel eller vilket områ de kunde spärras. Så vitt k änt 
är finnes ännu inget brlogsfartyg utrustat med överkritiska 
turbiner, men det är inte uteslutet att så snart kommer att 
vara f alle t. 

Skovlar. 

I örlogsfartygsturbiner användes rostfritt stål av typen 
13 % Cr. I England betecknas det vanligaste matedalet, som 
h ar så låg kolhalt som ca 0,1 % och är ferrit-martensitiskl, 
''rostfritt järn". Ett material med ca 0,2 % C h ar bättre 
håll'fasthet och användes. i andra länders marina turbin er. 
En 1tillsats av ca 0,5 % Mo ger ett stål med bättre egensk aper 
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Fig. 14. 

Pmv m ed luftströmning genom n y skovelprofiL S,lirfo t o med 2.10-Gs 
expon ering vid inlcppsmachtalet 0,69. Myck et begränsade 

överljudsstötar kan iakttagas. 

mot korrosionsutmattning odh användes bl a av US Navy 
och svenska flottan. I Inarschturbinen och liT-turbinens 
första steg användes p å USS Timm erman vid 560° C ång-
temperatur 12%-igt Cr-s,tål m ed tillsatser av kobolt, volfram_ 
och vanadin. 

Aktionst urbinens skovelprofil begränsades t·idigare av cirkellinjer och 
tangenter tila dessa, vilket medgav en enkel fräsningsmetod för fram
ställningen . D e Lava]::; Ångturbin har 'genom forskning fått fram en 
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stllömningste:kniskt ifördelaktigare profil, som ger påtaglig verkning;;. 
gradsvinst vld de högr.e Machtal, som karaktäriserar turbiner m ed höga 
ängdata (fig 14). Svenska ,flottan kommer att använda dessa profiler för 
sina ]wmmande turbiner. Prof~ten lämpar sig främst för högtrycksskov. 
la'r med rak, para;'!ell generatris', varigenom hela ~kovelhöjden kan fräs~1 s 
i en uppsätJtning genom kopiering. För lågtrycksskovlarna har utveck
lingen gått mot skevade btad, anpassadeJ till strömningen på clika höjder 
och utnyttjande en vi,ss reaktion'~'verkan. Dessa skovlar framställes gt:.. 
nom längsgående kopierhyvlfng. 

skovlarnas infästning sker fortfarande enligt många olika m etoder. I 
England och Amerika införes skovlarna vanligtvis i spår längs 2ki vaus 
omkrets med olika former på foten. Marschturbinen på Timm erm ans 
styrbmdsanläggning har dock axiell skovellnfästning. De Lavals axiellt 
införda bulbfot sy'nes väl tåla jämf'öreise med övriga metoder. skovel
topparna förbindes 1ofta med nitade band i grupper om f1ögst 6-8 skoY
lar. Omfattar bandet fler skovlar anses värmeutvidgningen få för 
stor inverkan. Bandet dels förbättrar ström~n~ngsförhållandena i aktions
skovlarna, dels är av fö,r'del i svängningshänseende. På skovlar med tak 
motsV1arande de Laval-skoveln förekommer hopsvet•sning av två elle; 
flera tak för att ändra svängni'ngsbilden. På Timmermans sista lågtrycks
&t)eg ersä~tes 'bandet av en 1:ös tråd, som gå,r. genom ett hål i varj~> 

skoveb yttersta del. Centrifugalkraften pressar tråden mot siwviarna 
och dämpar eventuclia ennodssvängningar. Motsvaralnde t ·rådar insättes 
oHa på skovlar med vibra-tionstendens av .~lernodtyp , varvid de placeras 
nära ,svängningsbuken. 

Alla turbinfabrikanter torde .varit ,utsatta för skovelhaYc
rier i samband med vibrationer. Sådana kan uppstå i skivan 
(rncd vidfästade skovlar) eller i skoveln, \alternativt i en 
grupp av hopfästa ' skovlar. Skivsvängningar kan vanligen 
förebyggas genom att beräkningsmässigt förlägga kritiska 
svängningar upp till ett visst noddiametertal över h ögsta 
driftvarvtalet skovelsvängningar kan uppträda i så många 
olika former att de ej kan undvikas för alla olika skovlar 
i en turbin ,vid alla tänkbara driftvarvtaL Den vanligas te 
impulskällan är ledskenorna. Engelska flottan utsattes ~ör 
skoveU1averier i början av andra världskriget i första hJ U
lets aktionsskovlar på bl a Tribal-klassens jagare, vilka or
sakades av vibrationer. Felet avhjälptes genom att 22 mm 
breda skovlar insattes i stället för de ursprungliga 19 nnn 
breda. Amerikanska turbintillverkare har även efter k riget 
råkat ut för en mängd liknande skovelhaverier på handels-
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far tyg och nwn torde få förmoda att örlogsfartygen ej gått 
fria. Svenska flottan hade knappast haft Jilmande erfaren
heter före 19-!4, då andra och tredje s.tegets LT-turhinhjul 
p å en jagaretyp började få ·skovelbrott. Samma slags_ have
rier inträffade några år senare på en annan grupp Jagare. 
Omfattande undersökningar ledde till resultatet 1att resonans 
mellan ledskenefrekvensen och egensvängningstalet för skov
larna uppstod vid ett ganska högt propellervarvtal Sväng
ninosfornlen var tangentiell med foten inspänd och taket o . .. 
delvis inspänt, delvis nnderstött. Experimentellt uppmatta 
påkänningar var emellertid så små, att de ej kunde förklara 
ulmattningsbrotten. Materialundersökningar !Visade emeller
tid , att det aktuella skovelstålet fick utmattningsgränsen 
ovanligt kraftigt sänkt i kloridhaltig omgivning. Troligen 
h ar kloridjoner överförts från kondensorn hll pannan och 
sedan utfäll ts och koncentrerats på skovlarna i det områ de, 
som vid belastningsvari!a.tioner är omväxlande fuktigt och 
torrt. pet 13%-iga Cr-stålet, som då användes, hade osed
v anligt hög kolhalt, 0,28~0,30 %, och var ä ven känsligt för 
anvisningar från mekaniska intryckningar från skovelns 
islagning o d. Tillsammans torde dessa orsaker h elt förklar a 
det \ntriiffade. Bmtt i dubbelhjulens korta skovlar liknande 
dem, som beskrivits från Royal N avy, har även rapporterats 
från andra mariner. Även här gäller det en egensvängning 
med JWrtialmunstyck enas frekvenser smn impuls, :vilken 
svängning kan ske antingen i tangentiell led eller som 
torsion. 

Kuggväxlar. 

Når kuggväxlar infördes på örlogsfartyg under första världskriget 
försågs de m ed dubbia kuggbanor, snedkugg och enstegs reduktion . 
UtväxlingSiförhållandet var ursprungligen 7 a 9 :l för HT-axlarna och 
5 a 7:1 fö·r LT-axlarna. När önskan uppstod om högre turbinvarvtal höj
des utv.äxlingsförhållandet tilD ca 12 :1 resp 8 a 10 :l. I undan:t.ag'3ifall 
har förekommit ända upp tiH 20,5:1. Det stora kugghjulets diameter 
begränSia.r användningen av så hög utväxling på örlogsfartyg. 

Vid övergången till högre ångdata i amerikanska flottan 
omluing år 1938 infördes även en ny typ växlar med tvåstegs 
redukti~n. Samma utvecklingssteg togs i England, först på 
två fregatter 1946, och därefter omkring 1950 när Daring
klassens. maskineri utvecklades. I de amerikanska standard-
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A B c 

Fig. 15. 

Olika a r r:?.ngemang av dubbla kuggväxlar. A ledad växel, B inbygg.J 

växel, C växei med låst kraftöverföring. Delfigurern a avser icke ~ammn. 

effekt .och utväxlingsförhå llar.de varför storleken ej kan jämföras. 

växlar~1a med_dubb,elred~Iktion utnyttjas normalt utväxling
en 16 a 17:1 for H1-turbmen och 13 a 14:1 för LT-turbinen 
In~n vä:Jar __ kan byggas. med förhållandet ända upp till 45:1: 
E fterkngsvaxlarna i US Navy är för jagare avsedda för ut
växlingsförhållandet ca 25:1 och 20:1 för HT- r esp LT-axlar
na, medoan YEAD I-anläggningen har 39:1 resp 30:1. 

De tva stegen kan arrangeras på olika sätt i förhållande 
till varandr::'-, d:'iff_ 15. Enklaste metoden är- att koppla tv<t 
enkelreduktwnsvaxlar efter varandra såsom förekommer p;i 
handels~artyg. Fig 15 A _visar en 1sådan s k "articulated gear'' , 
ledad vaxel, som har sitt namn av rörligheten hos den inre 
axel, so1~1 överför momentet från det första stegets hjul till 
det hylsformade andra drevets aktra ända och som har kugg
kopplingar i ändarna. Den leda de :växeln är dock för ttii;g 
och slo)'mmande för örlogsfartyg. Mindre utrymme i längd
~ed kraver en konstruktion som p å engelska benämnes 
' · ~ested type", inbyggd växel (fig 15 B). Därvid placeras de 
b_ada kuggbanorna i 1andra r eduktionens drev på var sin 
sida om de intill_iggande banorna i första r eduktionens h j ni. 
Andra stegets hJul kommer därför att vara långt åtskilda 

783 

och första 1stegets hjul att ligga i mellanrummet mellan de 
förra. Såvitt bekant förekommer denna typ ej på örlogsfar
tyg. Om första reduktionens HT-drcv får verka mot två hjul 
uppdelas momentet dem emellan (fig 15 C). Momentel kan 
sedan fö ras vidare till det andra reduktionssteget genom ett 
sekundärdrev på vardera primärhj ulsaxeln. Ä ven denna re
duk tion utföres då m_ed h alva momentet 11å vartdera drevet. 
LT-turhinens varvtal reducer as på samma sätt. Denna växel
typ kallas "locked-lrain" på grund av att kraftöverföringens 
olika delar låser varandra. Den är den nu allmänt använda 
för högvariga örlogsfartygsturbiner. Genom uppdelningen ay 
m omentet och därmed av kuggkrafterna i båda reduktions
stegen kan drev- och hjuldiametrarna minskas. Locked-train
växeln får därför liten bredd och höjd, vilket är fördel aktigt 
för örlogsfartyg. Yäxeh1 blir dock ganska lång, men dess 
vikt är den lägsta i3V dc här jämförda typernas. 

Av väsentlig betydelse .för kuggväxlarnas storlek och vikt är det spe

cifika yttryck som tillåtes· i kuggingreppet. Yttrycket karaktäriseras 

vid snedkugg av en faktor, benämnd K, def.inierad enligt följande .formel, 

som är härledd ur .ekvationen för det Hertzslca yttrycket 

p u + l 
K= ----

d.b u 

där P är den ta,ngentiell a kuggkraften (kp), d är drevets delningsdia

roeter (mm), b är den effektiva banbredden (mm) och u är utväx

hngsförh.ål!andct (hjuidiameterjdrevdiametcr). K-faktorn, som alltså har 

dimensionen kpjmm~ (engelska mått lb jsq.in), utgör ett erfarenhets

värde på tillåtlna k uggkrafter och det tillåtliga K-värdet beror på ma

t erialets hårdhet och noggrannheten i kuggprofil, delning och yta samt 

drifttiden vid full be~astning. Tendensen till pitting anses bero på K 

falctorn me·n torde i allmänhet bäst karaktäriseras av det Hertzska 

yttrycket, som är proportionel1t mot V K. Riskerna för kuggbrott växer 

därem.ot proportionellt med P / b och detta värde, linjetrycket, måste 

därför även tas med i beräkningen. Risken för iskärningrur mellan kugg

ytorna (scuffing) kan möjligen ·även vara beroende mer direkt av lin

jetryclcet än av det Hertzska yttrycket. För handelsfartyg tillåter Lloyds 

R egister of Shipping K-faktorn 0,056 (80 i .engelskt mått). Svenska 

örlogsfartygs enlcelreduktionsväxlar har ,haft K = 0,08- 0,095 (110-130 ) 

medan de amerikanska tvåstegs kuggväxlarna under a\'!dra världskriget 

hade ca 0,07 (100). I US Navy's efterkrig'Ekonstruktioner har tilllåtits 

K-faktorn 0,16 ,(225) - 0,21 (300) i första reduktionen och 0,12 (175) 

- 0,19 (275) i andra reduktionen. För aLt lmnna tillåta dessa värde'n 
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har dr.e.rvens l1årdhet ökats frin 220 till mer län 400 Brinelli cch 'hj ulens 
från 160 till över 300. Vidare har ,kraven på delningsnoggrannhet oc~ 
ytfinhet skärpts, vilket ;möjl!:iggjorts genom ytterligt exakta fräsmaski
ner, snäva temperaturgräil'=:er vid fräsningen och fräsar med försumbar 
förslitning. Efter fräsningen avslutas operationen med slipning, rotations
s.l{avning eller läppning. Dubbelreduktionsväxeln för babordspropellern i 
USS Timmerman har !ännu högre K-faktorer, ca 0,30 ( 431) - 0,34 ( 482) 
i första steg'et och .ca 0,26 (369) i 1andra. Såväl drev som hjul: ä r av 
stå l med ·;;:ammansätlni,ngen 0,40 % C, 0,70 % Mn, 1,8 % Ni, 0,8 'lo C1· 

l och 0,25 % Mo. Det är seghärdat till 388-429 Brinell i dreven och 283 
- 321 Brinell i hjulen. Den engelska YEAD J-växeln har K-faktorer över 
0,28 ( 400) och sätthärdade QCh slipade kuggar. 

Under ett flertal år har förutspåtts, att planetväxlar skulle 
införas på större örlogsfartyg. Genom att momentet där upp
delas på vanligtvis tre planethjul och att planethjulen l a!~-· 
rar invändi:gt blir denna växeltyp kort och lätt. På experi
mentjagaren Timmermans 'Styrbordsaxel har en planetväxel 
använts i ett ovanligt arrangemang. Första stegets reduktion 
är en i det förliga maskinrummet placerad vanlig enkelre
duktionsväxel med K-faktorerna ca 0,16 (226) och p,21 (297) 
för HT- resp L T-axlarna och 1816 r jm utgående varvtal. 
Den snabbt roterande mellanaxeln är ca 25 m lång och kopp
lad till en planetväxe[ i det aktra maskinrmm_net, fig Hi. 
Denna växel har tre planethjul och fast, innerkuggad ytter
dag. Utväxlingsförhållandet är 5,19:1 och K-faktorerna O,i):) 
(781) mellan sol- ,och planethjul resp 0,13 (186) mellan pla
nethjul och ytterring. Sol- och planethjulen är av seghärdat 
stål, samma som ovan beskrivits ingå i dubbelreduktions
viixeln. Jämfört med babordsaxelns tvåstegsväxel är styr
bordsaxelns enkelreduktionsväxel och planetväxel tillsam
mans endast ca 15 % lättare, men en avsevärd viktvinst h ar 
gjorts genom att mellanaxlarna i propelleraxelledningen h ar 
mycket mindre diameter än vid sedvanligt arrangemang. 

H llvudkondensorer. 
:\v maskinkomponenterna utgör huvudkonden<>orerna en 

av de punkter där förbättringar är önskvärda och i stor ut
sträckning möjliga. Kondensorvikten utgör ca 5 a 6 % av 
totala maskinerivikten och en reduktion har därför god ver
kan. På grund av sin storlek utgör kondensorn ett mycket 
svårplacerat objekt, då samtidigt maskinbäddar och kylvat-
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sektion A-A 

c-

Sektion B-B sektion c-c 

Fig. 16. 
Planetväxel för andra stegets reduktion på styrbords propelleraxel på 

USS Timmerman. 
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tenansLutningar m m binder installationen. Dc vägar m a11 
kan gå för att minska s torleken är ökning av värmeövcr
gångs talet, minskning av kravet på vakuum och hopbyggnad 
med bäddkonstruktionen. Dessa vägar har heträtts av r s 
Navy och delvis Royal Navy. 

Värmeövergångstal.el kan ökas bl a genom höjd kylvattenhastighct. 
Amerikanama har gått från 2,1- 2,3 m js till 2,7 i efterkrigsbyggda 

DL's och DE's och ända till 3,6 m /s· på exper:mentfartyget Timmer111 an . 
Brtttiska amiralitetet föreskriver högst 3,0 m js på YEAD I-anläggningen. 
Den väsentligt ökade erosionsrisken i tuberna, speciellt vid inLoppen, har 

mötts genom förbättrad fördelni'ng av vattnet, vilken erhå llits med djt.
pare vattenkammare och lämpligare inlopp till d essa. Troligen har för

sök gjorts även med korta plasttubskydd, som införas i tubändar n8 . 

Kondensvattenskiktets tjocklek på tuberna påverkar starkt värmeöver
föringen. För att minska mängden kondensat, sam sköljer över de lä gce 
tuberna, har införts baffelplåtar ooh tubgator, som framgår av fig 17, 

vilke:n till vänster visar en sven•sk jagares tubruta och till höger e't 
projekt för samma effekt. 

Med en och samma kondensor erhålles försämrat vakuum vid öka•l 
effekt . Vid m:uschfart, då på t ex en jagare· endast 10'-25 'lo av full 
effekt uttages, är år;gmängden så liten att gott vakm:m kan erhållas 

även med en väsentligt mindre kondensor än som tidigare användes i 

bl a Hmerikanska flottan. En utredning inom Bureau of Ships har giv1t 

följande resultat. Bränsleförbrukningen Vid marschfart brukar vanlig en 
vara avgörande för bränsleförrådets storlek på grund av vissa krav pa 
aktion::.radie vid m arschfart. Med mindre lwndensorer kan intill en vi~s 
storlek samma ekcinomi uppnås, eftersom vakuumet' endast påverkrs 

obetydligt vid marschfart. Vid full fart ger givetvis en mindre konde·..
sor försämrad elwnomi främst genom det minskade vä.rmefallet vid lä gT' 

vakuum. Ängförbrukningen blir härigenom större och pannornas storle1·: 

måste därför ökas. Emellertid kan LT-turbinernas storlek minskas pa 
grund av att en mindre volym å nga skall passera slutstegen, varigenom 
en stor del av pannornas viktsökning kompenseras. LT-turbinernas skc
veJ,påkännilngar begTänsar ofta var.vtaiet. Vid n'lindre volym avloppsång'l 
kan skovelhöjden minskas och varvta!:et ökas. Detta medför eon viss fö" 

bättring i turbinverkningsgraden vid dellast, vilket sålunda innebär ''l 

fördel. Den försämr ade ekonomin vid full fart medför emellertid hän 'd 
ökad bränsleförbrukning. Om viktsvinsten hos kondens orn användes t1ll 

ökat bränsleförråd minskas delnna nackdel och dessutom erhålles en ökad 
al{tionsradie vid marschfart. Om värmeöverföringen förbättras cch full

fartsvakuumet får försämras från 0,083 ata till 0,167 ata blir tubytan 
minslcad mod ca 40 %, torrvikten med 40--50 % cch vclymcn med c:J. 
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40 'fr. US Navy har standardiserat dessa tryck medan Royal N avy·s 
YEAD I-anläggni'ng har 0,117 ata vid full effekt. 

Att försämrat vakuum vid ft!ll effekt har blivit aktuellt 
fl'amför all t i de mariner son1 opererar på oceanerna - _ 
sammanhänger med senaste krigserfarenheter av driftli den 
vid olika effekt. statistiken visar att full effekt utnytt jas 
under endast _ca 1 % av gångtiden, medan marschfart metl 
höast 20 % effekt användes under omkring 80 j{ av g[mg
tid~n. För flottor och farL:vg, som ulnylljas huvudsakligen 
vid högre farter, bör inte vakuumet försämras i samma grad. 
Om full effekt alltid användes bör bästa möjliga vakuum sa
lunda eftersträvas. Om särskilt stor backeffekt erfordras k an 
det även vara nödvändigt att uppdimensionera kondensorn 
härför. 

Efterkrigsbyggda stora amerikanska örlogsfart~g ha för
setts med kondensorer med tuberna placerade langskepp·.;. 
Kondensorns underdel står på de föröver förlängda v~i xcl
husbäddarna. Kondensorn utgör fundament för LT-turbin c:1, 
Yilket förutsätter jämn uppvärmning av kondensorn i samma 
grad som växeln för att uppriktningen skall bibehållas. Ar
rangemanget möjliggör sammanhängande, ~ångskeJ?PS ~åeu
de maskinbäddar av större stvrka och mmdre vrbrahons
k~1nslighet än vid fristående balkbäddar under turbinernas 
främr~ lagerbockar. Dessutom göres en mindre viktsvinst ge
nom att utnvttja kondensorhuset som bärande konstrukti o·1. 
Sedvanligl aiTangemang med tubutdraget tvärskepps krÖSCl' 
dock kor\are maskinrumslängd. På experimentjaguren Tim
merman uppgives kondensorn utgöra fundament för samt
liga tre turbir~hus. i babords maskinanläggning. Här är tubut
draget dock tvärskepps. 

Hjälpmaskiner. 
\'id slutet av första världskriget var dc flesta hj älpmaski

ncrna på örlogsfartyg kolvdrivna med mättad ång::. Ångtur
bindrift för överhettad ånga har senare successivt ersatt 
kolvdriften. För vissa ändamål finns emellertid ännu kolY
maskiner, dock drivna med överhettad ånga, varvid skälet 
kan vara bättre ekonomi eller bättre sugförmåga. Engelska 
efterkrigsjagare torde sålunda ha. t ex reserv~natarpumpur 
och brännolj etryckpumpae kol vdnvna . . Amcnkans~~a stan
dardmaskinerier under andra världslu·rget hade aven en 
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mindre hamnmatarpump samt brännoljetransportpumpar av 
denna typ. Elektriskt drivna pumpar infördes relativt tidigt 
för behov, som ej hade direkt med framdrivningen att göra. 
.~\ven för propellermaskineriet har under de senaste 10 åren 
införts eldrivna hjälpmaskiner. I första hand har det varit 
som start- och rcscrvaggrcgat, men även för att kunna på
verka matarvattenförvärmningens värmcbalans. På USS 
Timm('rnwn är endast mutarpumpar och pannfläktm· tur
bindrivna; alla övriga hjälpmaskiner drivas elektriskt. Etl 
sådant system torde dock ej inom någon marin anses till
frcdsst äUande ur säkerhetssynpunkt, varför tendensen är a! t 
behålla lurbindriften för dc hjälpmaskiner, som är vitala för 
fr amdrivningen under strid. 
Avlopps~mgan från de turbindrivna hjälpmaskinerna har 

använts för matarvattenförvärmning under en lång följd av 
år och i allmänhet svnes denna metod få fortsalt använd
ning. Genom att hjäl])turbinerna drivas i moltryck blir dessa 
maskiner små och lätta, vilket är av störsla betydelse på 
örlogsfartyg. Ur brtins1eekonomisk synpunkt är det emeller
tid viktigt att avlopps~mgmängden tir lagom stor. Ett över
skott, vars värmemängd måste bortledas i en kondensor, för
sämrar bränsleekonomin avsevärt och gör principen med 
förvärmning genom moltrycksånga från turbinhjälpmaski
ner tvivelaktig. Höjda ångdata och andra åtgärder medför, 
att kondensatmängden från huvudkondensorerna per utveck
lad hästkraft minskar och därigenom även behovet av för
värmningsånga. Samtidigt ökar den tillgängliga avloppsång
mängden genom att t ex matarpumpar och fläktar kräver 
mer effekt vid högre parmtryck och ökat blästertryck över
skottet blit• större vid dellast än vid full effekt. Det är där
för skäl att välja vissa reservhjälpmaskiner eldrivna och att 
använda dem föL· att balansera avloppsångmängden vid 
marschfarter. Så har även skett på vissa utländska och 
svenska örlogsfartyg. Även vid full last erhåller emellertid 
ett modärnt maskineri överskott av avloppsånga. Det finns 
därför skäl alt förbättra hjälpturbinernas verkningsgrad. 

En inlressant undersökning av möjligheterna härtill har gjorts av 
brittiska amiralitetet i samarbete med V. H. Allen, Sons, & Co., Ltd. 
D en bästa ve.r.kningsgraden bcrde ern flerhjulig aktionzturbin giva, men 
denna ansågs bli för tung och stor. Ett hjul med tre hastighetssteg gav 
alltför dålig v erkningsgrad vid de varvtal som hålLfastheten tillät. För
::>öken gjordes· därför med ett vanligt dubbelhjul, men med högt varvtal 
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och speciell konstruktion. Rotorn utfördes av 3-procen:tigt Cr Mo-st~l 

med skovlarna frästa direkt ur skivan. skovlingens. m edeldiameter valdes 

till ca 230 mm såsom den m~nsta lämpliga storleken . Stålet hade vi•! 

350° C temperatur en 0,2-•sträckgräns av 50 kpjmm2 och en brottgräns 

av 68 kpjmm2, vilket med önskad säkerhet möjliggjorde varvtal upp till 

29000 r j m. Vid detta varvtal är skovelhastigheten u = 350 m j s, vilk<:t 

ger ett hastighetsfö-rhållande ufco = 0,30 vid ett värmefall motsvarande 

38 atö, ,140° C actmissionsånga och 0,7 atö avloppsånga. Om maskinens 

fyra munstycksgrupper är pådragna med ovannämnda ä ngfö-rhållanden 

ei'hålles 165 hk m ed 54 % max totalverkningsgrad vid 24000 r jm. ') 

grupper ger 120 ;hk vid 52 % och 23000 r jm, 2 grupper ger 70 hk vid 

47 '7o och 21000 r j m, l grupp ger 30 hk vid 40 % och 17000 r j m. De 

fyra munstycksgrupperna täckte ca 100 vinl,elgrader, varför fullpådrag 

borde ge ungefär 500 hk, men tillopps- och avloppsledningarna för ånga 

kan knappast ges större dimensio•ner än att 250 hk kan tas ,ut. Turbinrn 

med växel väger 610 kg. För att om möjligt ytterligare höja skovel

verkningsgraden, som uppgick till max 62 %, skall ytterligare försöl~ 

göras med ändrade strömningsvägar, något högre p eriferihastighet och 

rotor av rostfritt stål. 

Bureau of Ships har påbörjat standardisering av hjälpm a
skiner. Denna sätter in både på den drivande och den driv11<t 
enheten. Standarcliseracle drivturbiner tillverkas av olika fir
mor i ett antal storlekar, där varje typs effekt kan varieras 
inom vissa gränser genom byte av munslyckssegment För 
eldrivna enheter berör standardiseringen hittills enstegs cen
trifugalpumpar med gemensam motor- och pumpaxeL stan
dareliseringen avser röranslutningarnas storlek och place
ring, elmotorernas axeltappar och fästflänsar samt aggrega
tets fötter. Olika pumpfabrikat och olika motorfabrikat kan 
kombineras och monteras på stanclarclbädclar. "De inre de
larna är däremot inte standardiserade. Pumphjul och varv
tal varieras, de senare kan vara 3600, 2800, 1750 och 1150 
r ;"m. 17 olika storlekar förekommer med upp till 10000 1/Hl 
kapacitet och 40 hk effekt. Motorerna är alternativt fö r GO 
p / s växelström eller likström. Denna standardisering avser 
bl a att unelerlätta reparationstjänsten och nybygg:nadsverk
samheten. 

Experimentjagaren Timmermans hjälpmaskiner driva c; 

som redan nämnts elektriskt med 400 p / s-motorer förut om 
matarpumpar oah pannfläktar. Fartyget har vidare två 600 
k \V turbingeneratorer fö·rutom två 250 k vV nödgeneratorer . 
Turbingeneratorerna är för 400 p / s och den ena har v arv-
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Fig. 19. 
Fannfläkt för USS Timmerman. Kapacitet max. 62500 m3fh vid 

3170 mm vp och 7750 rjm. 
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talet 24000 r j m, fig 18, den andra 12000 r j m. Båda är upp
byggda med kondensorn som bädd för turbinen, som. driver 
generatorn direkt. De kompletta aggregaten väger blott ca 
5 kgjk\V, varlill kommer 0,3- 0,5 kg vätskor/ kW. Sådana 
s k "Package units" med turbin, kuggväxel och generator 
monterade på kondensorn förekommer på andra efterkrigs
fartyg i USN. Kondensorn utgör ett slags bottenplatta, som 
är trepunktsupphängd till bädden. Pannfläktarna, två till 
varje panna, är på 'Timmerman av axialtyp med 3 ,steg, dess 
turbiner av aktionstyp med 5- 6 steg. 140 atö-pannornas 
fläktar är arrangerade så som framgår av fig 19 . 

. 4ngledningar och mataruatlensystem. 

Rörsystemets arrangemang och vikt påverkas av maskin
områdets disposition. Den av säkerhetsskäl betingade upp
delningen i maskingrupper medför, förutom att systemen 
blir bättre avskilda än förut, att systemens vikt i allmänhet 
ökar något. Detta gälLer speciellt om förbindelseledningar 
bibeh å llas m ellan likartade maskiner i olika maskingrupper, 
vilket kan vara väl motiverat av .säkerhets- och driftsskäL 
En allmän tendens finnes emellertid att ta bort viss a förbin
delseledningar eller n1.inska deras dimension, så att de en
dast räcker för låg Jast och start. 

På utländska fartyg har vanligtvis funnits vissa hjälpmaskiner fö r 
drift med mättad ånga av fullt parrutryck En jagartyp och en kryssar 
typ, byggda efter senaste världskriget i USA, har fö rsetts m ed enbart 
för överhettad ånga avsedda hjälpmaskine-r, varför den mättade full 
trycksledningen kunnat slopas. Den på amerikanska fartyg vanliga mät
tade ledningen för 10 atö finns dock troligen kvar. 

Yid höjda ångdala får ångledningarna ökade p åkänningar . 
Deras vikt kan trots delta bli lägre än förut genom minsk
ningen av ångans specifika volym, turbinernas lägre speci
fika ångförbrukning och genom höjda ånghastigheter. Den 
amerikanska fördubblingen av ångtrycket efter kriget har 
sålunda kunnat genomföras med en 20 a 30 procenligt mins
kad rörledningsvikt Materialet i ångledningar för tempera
turer upp till 400--425·° C kan vara kolstål. För 450° C-an
läggningarna i engelska och amerikanska flottorna torde an
vändas 0,5 procentigt Mo-stål. Ett något fördelaktigare ma
terial är det i svenska flottan för motsvarande ändamål an-
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vända stålet med ca 1 % Cr, 0,4 % Mo, vilket ,har n ågot 
bättre varmhållfasthel och krypegenskaper och ej är benäget 
att grafitisera. Båda stålen kan tyvärr svetsas endast unde1• 
iakttagande av noggranna föreskrifter för förvärmning och 
glödgning m m. Efter omfattande försök av olika materials 
lämplighet för bl a termiska chockee valdes för experiment
anläggningarna p å Timmerman följ ande material: 

61 a tö-anläggningen: 0,14 % C, 2- 2,5 % Cr, 0,9-1,1 % l\Io; 
140 atö-anläggningen 0,08 % C, 2 % Mn, 17-20 % Cr, !) 

-13 % Ni, kolumbiumstabiliserat. 
Det förstnämnda ferritiska stålet är minst lika känsligt 

vid svetsning som dc tidigare nämnda stålen, det höglegera
de austenitiska stålet är däremot lätt att svetsa. 

Vid högre. tryck finns en tendens att minska antalet flän
sar i ångledningarna och att sammanfoga ledningsdelarna 
med rsvetsning 1utom mot maskiner oc:h där i övrigt flänsar 
erfordras för att möjliggör::~ översynsarbeten. Enkla sluss
ventiler insvetsas i amerikanska efterkrigskonstruktioner om 
översyn kan ,ske på plats. Mera komplicerad arm.atur h ar 
dock flänsar. 

Det öppna matarvattensystemet, •s-om gjorde god tjänst upp emot 20 
atö ångtryck, ersattes vid drift med ångtul"b~ner för högre tryck tidigt 
med ett mer .eller mindre s1utet .system. Avsikten härmed var i förs ta 
hand att minska mängden löst ]Uft i matarvattnet. ;Ett system bestod 
i att leda ko'ndensatet i en sluten ledning försedd med en högt placerad 
cistern direkt till matarpumpen. Gistei'Inen utjämnade automatiskt varia
tionerna i pannans matarvattenbehov. Vattnet i tanken var dock mättat 
m!01d ]Juft O'Ch lwm i mindre kvantiteter in i palnnan då och då. Syre 
halten i pannan b{ev emellertid inte högre än att detta halvslutna sy 
stem kunde användas över 25 atö. På örlogsfartyg ;va!' det dock svårt 
att placera cisternen så högt som erfordrades av kondensatpumpens 
tryck. 1 

En bättre metod innebar den som är känd som "Weir's closed f eed 
system". Regleringseisternen, som häri kan ligga lågt, mottar på samma 
sätt .som i det halvslutna .systemet överskottet av kondensat vid regle
ringar, men inpumpning av dess syrsatta vatten .sker genom konden
sorn, där en stor del av syret bortgår. Insugning och urpumpning kon
troileras av en nivåregulator, som håller i stort sett konstrant vatten
nivå i kondensorn, se fig 20. Motsvarande system har som bekant an
vänts i svenska :flottan för ångtryck upp tdll 32 atö. Aven för de efter
krigsbyggda DaTing-jagarna med 45 atö har engelska flottan använt 
Weir's system. 
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Am.erikanska flottan hade under en dE:! av mellankrigsperioden ett 
slutet system under vakuum. AlU kondensat leddes här till övre delen 
av en vakuumcistern, som ventilerades till kondensorn. I cisternen sam
Jades ett buffertförråd av matarvatten, som hölls lwkande vid rådande 
tryck genom tillsats a.v avl•oppsånga och dränage . .Syrehalten, som teo
retiskt är noll v id kokning, kunde därför hållas låg, men a1lt syre hann 
inte borttagas. Systemet var dessutom känsligt för drift~törningar och 
ersattes inom US Navy vid ,standardiseringen till 42 atö ångtryck med 
det tryck.::Iutna sy3t emet. 

I detta system, fig 21, står cisternen, som. här benämnes 
avluftarförvärmare, under tryck. Kondensatet pumpas in 
och slås sönder i fria droppar under värmning till kokpunk
ten med avloppsånga. Sönderslagningen bidrager till att för
bättra avluftningen. Vattenmagasinet i avluftarens nederdel 
utgör ett regleringsförråd av avluftat och förvärmt vatten, 
vars storlek varierar efter pannbelastningen. Någon regula
tor erfordras ej. Matarpumpen kan i det tryckslutna syste
m et ej suga det kokande vatlnet direkt utan en långsam
löpande boasterpump får hjälpa till med första steget i 
tryckökningen. Detta system har använts för flertalet 42 atö, 
450° C-anläggningar i amerikanska flottan, utnyttjas även 
p å efterkrigsfartygen med 84: atö, 5101" C och å terfinnes 
t o m på USS Timmermans 140 atö, 565° C-system. I svenska 
flottan har systemet införts i och n1.ed höjningen av dom· 
trycket över 32 atö. Vissa uppgifter tyder på, att erfarenhe
terna i brittiska amiralitetet av höga ångtryck på Daring
klassen föranlett en omprövning av inställningen till avluf
tare. Hittills har huvudkondensor n ansetts ge tillräcklig av
l uftning, eventuellt kompletterad med en liten avluftare för 
h amnbrnk. Vid YEAD J-anläggningen för "H) alö domtryck 
har emellertid tryckslutet system med avluftare införts. 
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V år nya örlogsbas 

En traditionshistorisk återblick. 

Av fd kommendörkapten GEORG HAFSTRöM. 

Om också ej till n anmct sa 1 varje fall till gagnet har be
greppet ör logshas m ycket gammal hävd. Ty sj älvfallet är, 
att varje land som över huvud taget kunnat uppträda med 
organiserade maktmedel på sjön, också har 1nåst äga minst 
en central utruslningsort, från vilken fartygen kunde sticka 
till sjöss, beniannade och färdigrustade för sjötåg och dit de 
sedan kunde söka sig tillbaka i en skyddande hamn för 
översyn och reparation efter strid och för uppläggning över 
vintern. Behov av förrådskomplettering och dylikt från en 
sådan bas under pågående sjötåg förelåg däremot ej i till
närmelsevis samma utsträckning på segelfartygens tid, som 
i våra dagar. 

För Sveriges del har Stockhohn ända sedan Gustav Vasas 
tid tjänat s~m en sådan central örlogsbas - .OTl'l man från
ser perioden 1680- 1715. Då nu den genomgripande föränd
rinaen står för dörren, att stockhalms örlogsbas - alltså 
såvcäl station som varv - inom en nära framtid skall flytta s 
från huvudstadens hank och stör och ut till Södertörns skär
gård, med örlogsstationen förlagd till Berga-området och ör
logsvarvet förlagt till Muskö, så är det intressant kunna fast
ställa, att de trakter och farvatten, där flottans personal 
hädanefter kommer att på dessa breddgrader ha sin "hem
vist", helägna inom ' österhaninge, Västerhaninge, . ösm~ 
och Muskö socknar (se bil 2), ingalunda är något purnytt 1 

sjövapnets historia. Man kommer här tvärtom att röra s~g 
i trakter och på farvatten, där våra förfäder och vapenbro
der i långliga tider haft sin tillvaro och färdats med sina 
skepp och farkoster. 

I fvra avsnitt, betitlade Hårsfjärclen, Häringe, Nyhamn 
samt ·Muskö och Älvsnabben, framlägges här nedan resulta
ten av en på Chefens för marinen anmodan gjord under
.söknincr av den nva örlo.Qsbasens traditionshistoriska bak-"' " ~ 
grund. 
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Hårsfjärden. 

\'intern 139-1 utkämpades en egenartad "sjöstrid" i Söder
lörns sld1rgt~rd .. Förhistorien till händelsen var den, att dc 
I~o.rdtyska :1ta1Ia~1erna under de vid denna tid r å dande po
litiskt kaohska forhållandcna i Sverige hade utrustat en sjö
~lyrka i \Yismar och Rostock om S skepp för att unthält n 
s~.ockl~_oin:, som belägrades av drottning Margarela s danslGJ 
har. \ Ilahanerna samarbetade härvid med Sveriges erkände 
konung, Albrekt av Mecklenburg, vilken då satt fängslad j 
Danmark. c 

. Efter sin f~rd över havet hade dessa skepp mötts av mo! 
vmd,. som heJ dat deras vidare framfart genom skären. Infö i 
ett bitande kallt och hårt viider - "i denna trakt iir både 
nordan- och östoan~rin~en alldeles ohyggliga" konstaterade 
01aus l\Iagnus pa sm hd - har dc då sökt sig till en skyd
dande ar:twr~!ats. Med hundraprocentig visshet har det e.i 
ktmn::l! fuststa Ilas var dc ankrat, men av snmtida källo 1• 

framw1r, att _de~ var på någon av fjärdarna i trakten av 
Dalaro. Och mgaendc undersökningar - så .lånat det i vå r 
sena tid .:rm·it m~~ligt att verkställa sådana - h~r pekat p å 
~.~t det n~r~1~ast. b;; r v_ ar~ Hårsfj ärdcn, som vari t skådeplatsen 
for den SJostnd , Yl har skall beröral. 
~cer: han~~1 fartyg;n uppsökt?, kallas 1;ämligen i de latinsk

splc~.Iog~ kallorna_I 01·tus Damcus, alltsa Danska hamnen, en 
Lena_mnmg son1 v1a bevarad svensk kartmaterial svnes lnm
na du·cld anknytas till Hårsfjärden och närmare bestämt till 
e:~. ankarplats utanför nuvarande Näringsbcrg, dit dansk ~1 
S.J~faran~le reda1~ på _1600-tal~_t sades ha "för långlige tijdcr" 
plagat ga med sma fartyg. Darav namnet. 

Alltnog. Strän~ kyla tillstötte snart och isen kring de tyslut 
skeppen blev korbar. Deras befälhavare - han skall h a 
hetat Abraham Hugo - vidtog då med hänsvn till kriasläaet 
d~n .f?rsiktig!1.e!såtgär<;I:n, .. att han för alt Öka skeppbesl'tt
mngm n as mo.Jhghet hl l forsvar mot över isen anfallande 
lru~~)c,r, lät~- de närl~elägna skogarna hugga timmer, varmed 
:~1 'cd~. uppf?rdes krmg skeppen. Ett angrepp frå n ur beläg
ungsohar:en v~.d Stoc~h~lm uttaget krigsfolk lät ej heller vän
ta .PH s1g. For att 1 sm tur fran1gångsrikt kunna betvinga 
vallen byggde angriparna ett trätorn, från vilket dc hoppca
~lcos kunna bestryka skeppen. Under natten innan anfall et 
1gangsattes hade e1~1ellertid skeppsbesättningarna, sina fien
der ovetande, huggit upp en ränna kring vallen. Även ränmm 
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frös till 'OCh ett snöfa.U dolde dess svaga istäcke. ~är sedan 
det med många skyttar bemannade tornet fördes fram på 
rullar mol vallen brast den nattgamla isen. Såväl tornet 
som många av de ;nfallande krigar~1a, som säkerligen utgjor
des av b:~td~ svenskar och danskar, försvann i djupet. Där
med uppgavs vidare angrepp och skeppen kunde omsider 
efter i~lossningen fullfölj a sin undsättningsexpedition till 
Sveriges huvudstad. _ 

Århundrade följer sedan på århundrade utan att Hårsf]är
den, dctla från den huvudsakliga sjötrafiken på Stockholm 
söderifrån undandragna farvatlen, lämnat några spår efter 
sig i skrift eller tryck. Frånsett kartmaterial från 1600-talet, 
som utvisar en för flottans småbåtar avsedd inomskärsled 
långs H~irsfjärden (se vidare härom under rubriken Ny
hamn) , är det först från 1880- och 90-talen som vi ha belägg 
för att fjärden vid ett par tillfällen tagits i anspråk i sam
band med flottans övningar: för artilleri- och torpcdsk.iul.
ningar och för landstignings- och hevakningsövningar. Som 
ett led i den storartade utveckling av flottan och den där·· 
m ed följande nwderniseringcn av dess utbildning, som följ
dc i början av 1900-talet, blev blickarna på allvar riktade 
på Hårsfjärdens lämplighet såsom förläggningsplats för flot
tans skjutskolor m m. Initiativtagaren härtill var flaggkap
tenen på 1904 års kusteskader, dåvarande kommendören 
\Vilhelm Dyrssen. På våren sagda år inleddes den epok i 
Hårsfjärdens historia, som i sig innebär att den faktiskt 
blivit en integrerande del av vårt sjövapcn. Redan efter 
försl a ft•·ets edarenheter kunde HBK om dess lämplighet för 
änd am;\lct förklara, att Hårsfjärden "icke lärer överträffas 
av någon annan fjärd å södra Sveriges kuster". År efter år 
har sedan flottans praktiska skolor till sjöss, framför allt 
dc artilleribetonade, här bedrivit sina övningar. För under
lättande av dessa har kronan med bör.i an år 1911 successivt 
förvärvat vissa markområden, såsom Märsgarn, Vitsgarn m 
fl öar2 • 

Hårsfjärdens nära anknytning till flottan accentuerades yt
terligare, när kronan år 1943 inköpte den till fjärdens strän
der gränsande egendomen Berga i Västerhaninge socken och 
l118_rincns nnderofficersskola och flottans yrkesskolor blivit 
permanent förlagda dit. Och än fastare 'blir sambandet ge
nom att den gamla frågan om en flyttning av Slackholms 
örlogsbas från huvudstaden och ut någonstädes i skärgården 
tagit den vändningen, att - såsom föreslagits av 1948 års 
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utredning - Stockholms örlogsbas skall, vad stationen be
träffar, ävenledes bli förlagd till Berga-området 

Från gamla tider är det emellertid en sak, som_ förtjänar 
omnämnas på tal om Hårsfjärden. Det är det gamla herre
sa le t Årsta i österhaninge socken vid västra stranden ay 
fjärden längst uppe i norr. Detta stora gods tillhörde näm 
ligen i ett och eH halvt århundrade den i flatlans annaler 
kända släkten Bielkenslierna (se närmare härom bil 1). Det 
nuvarande slottet tillkom någon gång i mitten på 1600-tale t 
under amiral Klas Bielkens.liernas tid. Den ursprungliga 
herrgården låg omkring 1 km norr därom. Ännu i mitten p it 
1860-talet fanns på gamla Årsta den flygel kvar - "en rö d
målad, skröplig träbyggnad, med vidunderligt hög takres
ning" - i vilken Gustav II Adolf skall ha haft sin sista bo
stad pa wensk jord innan han seglade till Älvsnabben för att 
embarkera på flottan i juni 16303 • 

Beträffande denna fjärd må här slutligen rent parentetisk ! 
framhållas, att uttalet av dess namn ej bör ske med långt 
å-ljud utan med kort (såsom i fors), enär namnets förled 
kommer av det fornsvenska ordet hors = häst4 • Den i våra 
sjökort liksom å vederbörande generalstabskarta alltjäm t 
tillämpade stavningen Horsfjärden är alltså den korrek ta 
och överensstämmande med gällande författning om normen 
för stavning av ortnamn i officiella handlingar". 

Häringe. 

Delta gamla gods är känt ända sen sagotiden. Och år 1007 
Bkall på Ådfjiirden därutanför en häftig dr·abbning ha ägt 
rum mellan svenska och norska vikingar. Dc förra anfördes 
av den svenske vikingen Sote, de senare av norske prinsen 
Olof Haraidsson (sedermera Olof den Helige). Striden av
gjordes i sundet mellan Herrön och Prinsholmen och slutade 
med Sotes undergång. Detta sund, numera kallat Olångsun
det, lär fordom ha hetat Olofs,sundet som ett minne av till 
dragelsen. Resterna av tre skeppsvrak, vilka förmodats h är
röra från denna sjöstrid, skall ännu på 1830-talet ha vid 
lugnt väder och klart vatten varit tydligt synliga där. 

Häringe genomgick under århundradena skiftande öden, 
bl a brändes det ned av konung Hans av Danmark, när 
denne år 1501 med en flotta om 14 skepp vände åter till 
sitt land från Stockholm. Han skall därvid, såsom en hämn-
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deakt mot gårdens ägare Sten Sture d ä, ha personligen 
sluckit huvudbyggnaden i brand. Genom släktarv kom Hä
ringe sedermera i Gustav V asas ägo och blev därmed kungs
gård för elt sekel fr am åtG. 

Under hans söner Erik XIV, Johan III och Karl IX pågick 
här, i var j e fall tidvis, skeppsbyggnad för flottans räkning. 
Det ~ildsla kända på Häringe varv sjösatta örlogsfartyget, 
Hiiringcjaktcn, gick av stapeln 1563 och fick under 1570-
talet några liknande j akter till efterfölj are, en av dessa bygg-
des dock vid det underlydande Hammersta ej långt därifdm 
men av personal från Häringe. 1572 tillkom ett skepp kallat 
K llfa j: is bark eller Häringebarken. Det största skepp, som 
veterligen byggts vid detta varv, blev färdigt 1577 och förde 
ej mindre än 62 kanoner. Det kallas i urkunderna Härinqc
skeppef1. Med synbarligen rätt stora uppehåll f ortgick sednn 
skcppshyggnaden härs lädes in på de första åren av 1600-
talel. 

Annu elt par anknytningspunk ter till flottan kan här an
tecknas, nämligen att vid Häringe fanns på Erik XIV :s tid 
även ett hospital för de sjuka bland sjöfolket8 , och att vad 
Hammersta angår, så fick amiralen Henrik Arvidsson Gyl
lcnanckar gården i förläning år 1572 (se bil 1). 

Nyhamn.*) 

I det svenska sjökort (nr G2) över Stockholms södra skär
g[n·d, som var i bruk före det nmnera för sträckan Dalarö
Landsort gällande (nr 237), kunde man se ordet Nylwmns
f jlird, vilket diir betecknade farvattnet n1.ellan Himmelsön 
och Söderlörns fastland väst därom. Det är skada, alt nam
net ifnlga borlupercr:.1ts fr~m det nya kortet. ty bakom dct
smnma ligger ett historiskt faktum, som är av intresse e.i 

*) För n ärmar e kännedom om Nyhamn 'och dess histo.ria hänvisas till 
arLikeln "Nyhamn" av G. Hafs tröm (Meddelande nr 2 från marinstabens 
sjohistorislm avdt-lning. T. i S. 1932 h . 4). Observ<:ras bör, att när i 
de;m3. återblick förel::cmmand-::! sakuppgifter möjligen strider mot vad 
som siig:s i 1932 års artikel, så beror det på utnyttjaEdet av umäer dc 
;;;ångna mellanåren ävensom i samband med utarbetandet av återblicken 
nyanträffadc källor, v ill::as1 bevisvärde a nsetts böra äga vitsord framför 
tidig:u·c använda. Utöver de i texten å b eropade kartbilagorna n:ris 3 
och ·1 må beträffande Nyhamn även hänvisas till flygfotot bil. 5. 

55 
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minst för flottans mii.n. Det bevarar nämligen till sena g:-
nerationer minnet av en hamn, som på sin tid Gustav II 
Adolf av strategiska skäl lät uppsöka och taga i anspn\k 
"till den ända att h~~va cronones örlogsflotta där liggandes, 
utan tvivel för den orsaks skull, att skeppen kunna så myc
ket snarare vara till reds att löpa uti Östersjön och undvika 
den långa vägen genom skären", som det heter i ett av ami 
ralitetskollegiets protokoll år 1669°. 

Det var senhösten 1627, som konungens allt i allo betr-äff
ac.dc sjövapnets utveckling, amiral Klas Fleming tillsam 
mans nted "generalmatematikern" Anders Burens reste ned
åt Söderlörns skärgård "at leta Skipshamn", enligt vad halY
brodern Johan Burens berättar i en dagboksanteckning. Re
sultatet av deras rekognoscering blev alt dc förordade "1-fim .. 
melsön vid Lundaby", alltså närmast vad man numera kallar 
Lundströmmen och den nyssnämnda fjärden väst om I-Iim
melsön. Högst troligt är, att hamnen i anslutning därtill fålt 
sitt namn, ly på den karta över Sverige, som Ander~; Bureus 
själv utgivit 1626, finnes Nyhanm ej utsatt, vilket väl varit 
förhållandet, om hanmen då varit till namnet känd10

• 
Hur såg då lokaliteterna ut i denna hamn? Med hjälp av 

ett par gamla i lantmäteristyrelsens arkiv bevarade kartor 
kan man bilda sig en rätt god uppfattning om platsens u t
seende. Den äldsta kartan, från år 1638 (bil 3), ä e utförd 
över gården Norra Lund i ösmo socken. Det sydligaste av 
de å kartan med A betecknade husen låg ungefär på samma 
plats som den nuvarande egcndon1.en Lundll. Farvattnet SO 
om sagda gård anges heta "Nyehampn", alltså med nutida 
stavning Nyhamn. På fastlandssidan ser man Nyhamns 
skeppsbrygga och den närmast utanför liggande ön hette 
då liksom nu Skeppsholmen. Scdan det pn HiOO-talct existe
rande sundet mellan Skcppsholmen och Himmelsön blivit 
igengrundat, utgöt· sagda h olme numera egentligen blott en 
utlöpare från Himmelsöns norra sida. 

Denna holme tillbylte sig Gustav Adolf i april 1630 från 
fru Helena Magnusdotter, sondotter till Johnn III och sedan 
1627 änka efter hovmarskalken \Volmar Yxkull. Bytcsobjel;-
tet utgjordes av gården Körunda i samma socken. I dona
tionsbrcvctl2 säges det, att "Fru Helena salige \Volmar Yx
knlls haver Oss och cronan godvilligen avträtt en sin arv 
och egen holma vid Nyhamn, be:!_ Swartsööholmcn, till Vår 
skeppsflottas bättre lägenhet", på grund varav konungen 
skänker h enne "Vår och cronones gård Körunde be~ i ösmo 
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socken och Sotholms härad belägen med alla dess tillydan
de lägenheter i åke r , äng, skog, mark, fiskerier, kvarn och 
kvarncsHillen , torpesti.i.llen, stränder, inkomster, rä ltigheter 
och alla andra tillägor i våto och lorro, när by och fHirran. 
intet undantagandes av allt det, som till förer.krivnc gärd 
nu ligge~· och av ålder lylt och legat haver, eller med lag 
och dom tillfalla och vinnas kan" etc etc. Brevet avslutas 
med följande mening: "Och skall hon eller hennes arvingm· 
ingen rätt hava alt praclendera på förbemälda h olma". Malt 
kan av donationsbrcvel väl förstå, vilket värde konungen 
salte p :t den lilla obebodda ön. Denna fick med a ll sanno
likhet sitt betecknande namn Skeppsholmen redan från för
sta kontakten med flotlan 1 'l. 

A tt viss bebyggelse i ett tidigt stadimn kom till dels på 
Skeppsholmen dels vid Nyhanm i övrigt, vet man med sö.-
kerhc1. Sä tdan ordnndes cxempclviis i februari och mars 
1ö2D närmare 1.500 daler Lill "cxlra ordinarie byggningar" 
därstädes 1 ~. Ym-i dessa åtgärder ha bestått, kan ej nu med 
visshel avi!Öras. Men troligen tillkom vid denna tid bl a den 
Lrubänk ~llc r rätbre sagt: brå b~i.nk, som varit belägen vjd 
västligaste udden av Skcppsholmen. Denna hdtbiink finnes 
angiven i den andra av ovan åsyftade kartor, nämligen en 
av åt- 167(:i10 (hi l 4), och måste redan då ha varit av gam
malt datum, enär den ej ingår i de nyuppgjorda projekt, 
som planerades samtidigt med kartans tillkomst (mera här-· 
om nedan). Tätt utanför udden ligger en helt liten ö, förc
wHl med Skeppshnllnen genom en smal gammal slenbrygga,. 
vilken ö enligt en ki:i.Uair. bär namnet Kranholmen. På botten 
därutanför ligger ännu i dag ett stort antal stockar, säker
ligen restce efter bråbänken. På ön skall ha stått en mast
k~an . En annan k arla, också den från 167617

, har bråbänken 
likaledes utritad och ett stvcke innanför densamma ser man 
ett tecken, som väl kan tänkas avse en kran. 

Den ovnn berörda Nyhamns skeppsbrygga var belägen in-· 
nerst i viken närmast syd om Lunds nuvarande gård*). På 

*) 1692 års karta (jfr not 11) visar, att den nutida gården Lund är 
identisk m ed dåvarande "Norr Lund" och ej med den ~.300 sv. alnar 
8W därom !igga..nde gården "Söder Lund" såsom ar.1ges i arbetet ösmo, 
n s . 106 (jfr n0t 16). Den .s-istnämnda kallias 1692 blott och bart Lund. 
- Den djupt inskjutande fastlands:viken i Nyhamnsfjärdens NW hörn 
norr ont Vidbynäs heter i 1692 års karta Bondbåthus,viken, där skär
gardsfolket synbarligen hade sim hävdvunna landstigningsplats. 
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udden ungefär ost därom fanns fordom ett provianthus för 
flottan och den udden kallas än idag Provianludden. Osan 
nol~k.t ä~· ej, att byggnaden ingått i de tidigare omnämn da 
anlaggnu:garna av år 1629. Härpå kan också tyda, att en 
del proviantredskap inköptes för användning i Nyhamu i 
februari och mars sagda år. 

Vidare omnämnes 1640 "den byggningen som står pu 
Skeppsholmen i ösmo socken" och säges då skola flyttas till 
salpetersjuderiet å l\Iuskö 18

• Vad dess användning var it p~l. 
Skeppsholmcn, har dock ej gått till eftervärlden. Och n ågra 
år senare, 16-±ö, talas om en av en b å tsmansänka beb~dd 
lägenhet "på Svärdsholmen vid Nyhamn" , vilken tidigare 
varit "en cronones smedja och brygghus10. 

Personal h ar uppenbarligen Lidvis varit förlagd till NY
hamn. Så var t ex 30 man sjöfolk stationerade där u n der 
sommaren 162920

• På våren sam.ma år gav K. M:t .tillstånd 
fö r till Sverige inflyttat finskt sjöfolk, "både skepp ar e, styr
män och båtsmän, som Just hava, att bygga och sig neder
sätln vid ~yhmun" . För ändamålet uppläts tre fjärdingstorp 
uti Lund, som de fick "njuta och behålla, fri för alla u l
skylder"21. 

Skeppsholmeu användes ofta på sin tid för skeppsbesäH
ningar nas rekreation . "Alldenstund den vid ut- och inresan
det mycket gagnar Hans Maj :ts skeppsflotta för hanmens 
skull och den commoditct, som folket kunna hava att s tiga 
där i land", ans~1g man ön särdeles värdefull för kronan *). 
När sjöfolket fick permission till Nyhamns ängsholme, son1 
den .också kallades på den tiden, synes man emellertid ha 
trampat ned gräset i sådan utsträckning, att klagomålen 
n[tdde upp i rådet. Kronan höll en särskild "ängevaktare" 
på denna "Amiralitets holma och äng vid Nyhamn" 22

• Del 
var inalles 3 ängar, som fanns på Skeppsholmen, alla be
lägna på öns sydligaste deF 3 • 

Beträffande Nyhamns militära användning är följ ande att 
notera. Från och med våren 1628 blev hanmen tagen i an
språk såsom ankarplats för vår flotta. Årets sjöoperationer 
hade hörjat med att en av ett 10-tal skepp bestående flo tta 

*) En detaljgranS'kning av texten i rådsprotokollet av den 7 dec. 1671, 
som ligger till grund härför, har visat att ,renskrivaren skrev bokstäverna 
å och ä precis qika. Detta förklarar varför i 1932 års artikel om N y
humn på sid. 232 står uttrycket "en he] gärd" i stället för "en hel gård ''. 
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under riksamiralen Gyllenhielms befäl i början av april 
löpte ut från j.\Jvsnabben i och för upptagande av blockaden 
av den polska kusten. Till Nyhanm sannnandrogs emellertid 
den sjöstyrka om. 13 fartyg under Klas Flemings befäl, med 
vilken konungen ämnade begiva sig till Preussen. Den be
stod av skeppen Kristina (Flemings flaggskepp), Riks.mär
dcl, Riksnyckeln, Scepter, Stockholm, Merkurius (där ko
nungen var embarkcn:ld), Apollo, A killes, !"illa Nyckeln, Del
{inen och Leoparden, pinassen Jonas oeh bojorten Poslryt
iaren2~. Konungen lämnade huvudstaden den 2\J april, åt
följd av sin drottning (som "ville stanna kvar några dagar 
på örlogsskeppen, emedan det förmodades, att de för mot
vind icke skulle ,så snart lyfta ankar") 23 och gick ombord 
i Nyhamn. Redan fö.Jjande dag är hans utgående 1skrivelser 
daterade Nyhamn. Sex dagar senare gick flottan till segels. 
De sjuka bland skeppsbesättningarna hade man låtit kvar
Ligga "ibland öarna vid Nyhamn". När flottan på hösten 
upphörde med sin verksamhet, förlades till Nvhamn succes
sivt följande 10 skepp över vintern: Papegojai'I 26 , Merkurius, 
Androm eda, Apollo27 , Svarta Hunden 28 , Delfinen29 , Väster
vik, Regnbågen, Slorkcn och Pelikanen30 • 

Påföljande ,vår nåddes Gustav Adolf av underrättelser från 
Tyskland, att de kejserligas rustningar till sjöss bl a avsåg 
ett angrepp under grevens av Mansfeld ledning på den i 
Nyhamn liggande delen av vår flotta. Till Pfalzgreven skri
ver konungen härom, att "Vi fuller näst Guds tillhjälp vele 
förmoda, att hans dessein på Nyhamn skall slå honom felt 
när han kommer". Någon kejserlig flotta lät emellertid ald
rig höra av sig, och den 12 april var konungen .själv i Ny
hamn, förmodligen i samhand m.ed klargöringen av de där 
liggande skeppen. Vintern 162\J-30 var skeppen Västervik, 
Pelikanen, Storkcn och Regnbågen förlagda till Nyhamn31 . 

Under 1630- och 1640-Lalen finner vi, att vinterliggare då 
och då åter stationerats här. Så t ex skeppet Elefanten 16:.3! 
-3532 och skeppen Roj'ael, Draken, Göteborg och Leoparden 
16-12-- J3. Dessa utgjorde en under amiral Åke Hansson Ulf
sparres befäl stående och till Portugal destinerad eskader, 
som emellertid efter utseglingen från Stockholm. i mitten av 
oktober 16-12 möttes av en hel månads hårt "motväder", som 
upprepade gånger drev tillhaka skeppen in till Älvsnahhen. 
Regeringen beslöt därför med hänsyn till den sena årstiden 
att inhibera resan och beordrade amiralen att föra sina 
skepp till Nyhamn, där dc skulle "väl förtöjas uppå någon 
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ort, Yarcs t bästa och bekvämligas te lägenheten därtill uti 
samma h a mn vara kan"33

. Det blev sannerligen inte att över .. 
vintra i Lissabon, varom instruktionen fÖr eskaderchefen 
talade. Eflcr skedd avmönstring kvarlämnades i Nyhamn fö r 
skeppens b~vakning l löjtnant, "1 skeppare eller högbåtsmä

1
l 

och 2D .men1ge. Av korrespondensen mellan nu nämnde löj t
n~nt, Holoff Johansson, och amiralitetet framg~tr, att den fö r 
vmterbehovet avsedda provianlen tog skada av fuktighe ten 
omhord i skeppen, varför man nödgades låta inhys~ bröd 
m m hos bönderna i trakten. Delta kan tyda på, att del 
ovan omtalade provianthuset ej längre var användbart. öve;· 
huvud taget vae en övervintring i Nyhamn säkcrliO'en in.rcn 
sinekur för den därtill kommenderade personalen,"' som ;m
bord i. ,skeppen inte hade annan värmekälla ntt tillgå än 
fyren 1 kahyEISen och i övrigt släpade fram .sin dag m ed 
snöskollning och länspumpning och därtill utspisade~ m ed 
underhaltig proviant och var illa ekiperad för vinterförhåll
landen. 

Yid upprepade tillfällen under det tyska kriget inskeppa .. 
des b åde fotfolk och rytteri härsUidcs, exempelvis ombord i 
skeppen j;Vismars Meerman, Dan::.igcr Meerman, Sankt Ju-
1-.:ob, Jungj'rlln och Papegojan sommaren 1637H. Hit dirigc·· 
r:-tclcs även utredning för skeppen och krigsförnödenheter 
av ski lda slag. Men också som uthamn till S.tockholm bleY 
Nyhanm anlitad. Så landsteg hl a franska sändebudet dc 
Charnacc där, när han p ft hösten 1629 anHinde från Pillatt 
till Sverige i sällskap med guvernören i Riga Jakob Dc b 
Gardie3 ~ . 

Från 1650- och GO-talen har man föga underrättelser om 
någon stö rre verksamhe t vid Nyhamn. skeppshoimen var d :1 
också bortförlänad~" men återvanns till k ronan 1672 och 
stannade i dess ägo '10 år fram ft t för att sedan definitiv t 
förbli privat egendom. 

Nyhamn dyker s~dunda upp i flottans hävder i början pt~ 
1670-talct. Av en i krigsarkivet befintlig karta fdt.n de n 
liden~' framgår, att man med begreppet Nyhamn då förstod 
ej blott farvattnet mellan fas.tlandet och Himmelsön utan 
även hassängen syd om Himmelsön och Herrön '(den sisl
nämnda he tle då Herrvxlan medan nuvarande Yxlö kallades 
Bondyxian) ellet· med " andra ord de båda fjärdar som i de l. 
tidigare omnämnda sjökortet nr 62 betecknades' med resp . 
Nyhamnsfj ä rd och Norviksfjär d. 
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Under år 1676 Yar ~vhamn föremål för alldeles särskild 
uppmärksamhel inom fiollans ledning och orsakade en liv
lig oc.h rätt omfattande korrespondens. Amiralen Nils Brahe 
drog sålunda i början av mars Nyhamn på tal inom ami.ra
litetcPR och framhöll "huru nyttig och nödig Nyhamn vore 
att bruka till örlogsflottans 1 säkerhet". Amiralen Lorentz 
Crcutz svarade, alt "konung Gustav Adolf har haft stort aY
sccndc på samma hamn och till den ändan har han köpt en 
holme och annan lägenh e t". Brahe påpekade, att det vore 
"rådligt, att Kongl. Krigskollegium bleve påmint , att de nu 
straxt oc:h sedan medan flottan vore ute, ville låta fortificera 
samma hamn n1ed nödiga skansar". 

Efler det olyckliga slaget vid Öland den l juni samma år 
återkom slön·c delen av flottan till Stockholm.s skärgård och 
ankrade i Dalarö. Så fort den sorgliga underrättelsen härom 
n~ttt konun gen, som befann sig vid hären i Skånc, sände han 
rådet en skrivelse med bifogat memorial, vari han hl a upp
m annde röde t att p ä allt sätt beflita sig on1 flott ans "con
serva lion"=>n. Detta kon un gens memorial upplästes och be
grundades i rådet upprepade gånger, man ventilerade sär
skilt fråg an till vilken h amn flotta n hm·dc förläggas både 
m ed hänsyn till säkerheten och till möjligheten att lätt kom
ma till sjöss . Amiralitetet tillskrevs elen 27 s m med för
fr~\gan om dess mening vilken )1amn vid Södcnnanlands, 
Östergötlands, Smålands, Blekinges, Hallands och Skånes 
kuster, som ur dessa synpunkter vore häs·t. Amiralitetet till
hölls samtidigt "således menagera att H . M:ts desseiner hållas 
h emliga och dem icke kunnige bliva, som intet därav pad 
h ava"40 • Ami ralitetskollegium svarade redan 28 j u ni och an
gav sin åsikt vara, att floltan antingen borde förläggas till 
J'\yhamn eller till Karlsh anm. För Nyhamn talade "säker
lwlen a v denna sidan, ty vid Nyhamn är icke mindre en 
sådna lägenh et, där flo ttan kan ligga förmodeligt säker och 
alldeles utur dc in- och utgående faTlwsters ögnesikte så att 
ingen kunskap kan givas som~ hädan ifrån Dalarön likväl 
sker, än att vara tädan skyndel:ig i sjön och dit in, ingen 
främmande så lätt lär veta leden, med. flackt vatten och 
utan någon isgång". Karlshamns. fördel ansåg amiralitetet 
särskilt ligga i dess närhet till Pommcrn. Dessutom. vidrörde 
amiralitetet även Hörningsholn1 och Ronneby såsom tänk· 
bara hamnar~11 • Ärendet föranledde en synnerligen livlig och 
långvarig diskussion inom rådet. Till något definitivt heslut 
i hamnfrågan kmn man dock icke denna gång utan beslöt 
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att allenast "generaliter" skriva till konungen och framhålla , 
a t t flottan borde "flyttas i någon bekvän1. hamn"4 2 • 

Emellertid vidtogs vissa undersökningat· av förhållandena 
vid Nyhamn. En ingenjör Holm, som var i Stockholms stads 
tJänst, beordrades avresa'13 till Dalarö för att bl a göra upp 
en karta över området vid Nyhamn, och !den "t juli avlade 
riksamiralen G. O. Stenbock själv besök där "att taga n ågor
lunda dess lägen och beskaHenhet i cgi l ögonsken"H. Röran
de detta besök i Nyhamn skriver riksamiralen p åföljande 
dag: "Den resan, som jag uli min, till Eders Ex:er avgångne 
skrivelse förmält om, till Nyhanm, h aver jag emedan vinden 
sft feam som tillbaks sig väl fogade uppå en dag och natt 
fulländat, .och därvarande lägenhe ter själv tagit i ögonsikt, 
varom jag Eders Ex:er detta h aver att berätta; Alt där stra:\ 
vid inloppet är en tjänJig hamn, upp[l en där innan före 
belägen holma, varest en skans kunde uppbyggas och däri
genom allt fientligt anfall förmoddigen värjas och före
kommas; därifrån oeh hältre in åt, befinner sig ett något 
trängre inlopp, vilket med bommar kunde slutas, och skep
pen ,där in .om, något tryggare om vintern förtöjas; så ät· 
ock där väl lägenhet att bygga både bråbänk och varv; å 
den orten är väl något grunt, dock så, att de skepp, som nu 
för handen äro, väl kunna där ligga. Sf1 snart nu ingenjören 
haver förrättat plantan av Huvudskär4 ;;, skall han till Ny
hamn avfärdigas, ,dess situation att delineera, efter vilken 
förrättning till Eders Ex:er om ett och annat, detta angå
ende, skall följa en närmare underrättelse"40 • 

Riksamiralen lämnade emellertid flottan i Dalarö den ~ 
juli och befälet övertogs av amiralen Nils Brahc. Denne upp
log ,den tidigare i rådet avhandlade frågan om flottan borde 
förläggas till Nyhamn eller till Karlshamn och framhöll i 
en skrivelse till rådet47 beträffande sistnämnda hamn att, 
"som Gotland nu är i fiendens våld, varifrån all inquietation 
särdeles här i skären <står att befrukta", vore Karlshamn 
osäker och för långt avlägsen. "Vad Nyhamn vidkommer", 
fortsätter Brahe, "så är den ej heller med någon skans eller 
värn försäkrat, där till med om vår flotta låge därinne, och 
fienden komme till den extremiteten, och fattade resolution 
att lägga sig utanföre, vore då våra skepp så inneslutne, att 
de ingen väg kunna komma, och oavsett landsvägen kan 
vara nästan lika lång ifrån Stockholm så till Nyhamn, som 
hit till Dalarön; likväl är detta därhos att considerera, att 
sjövägen till den förra ,orten är dubbelt längre än hit, och 
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allt vad 1ill fiollan behöves skulle sjöledes ditföras, efter 
det besvärligen kunde ske landsvägen, och om fienden på 
ovanbemälte oförmodeliga händelse avskure passagien och 
gjorde allt osäkert här utanföre, då fölJe 1illförscln till sjöss 
av sig själv, och intet stoclc att effeclueras; men härifrån 
kunna de sig bättre in i skären retirera, där så nödfall vore, 
och göra tjänst, som raisonen dicleradc, samt både snarare 
och säkrare bekomma vad de behövde". 

Efter mottagandet av denna skrivelse heslöt rådet, att flot
tan skulle ligga, där hon då låg, alltså i Dalarö~ 8 • Likväl 
släpptes ej lanken pii Nyhamn utan man salte igång med 
en noggrann rekognoscering av platsen. Den 18 juli fick så
lunda fällmarskalken Gustav Baner och generalmajoren Gus
tav Oxenslierna i uppdrag av senate11 att verkställa den
samma. I brevet härom till Baner heter det: "Herr riksrådet 
och fällmarskalken är nogsamt kunnig vad reflexiones och 
uvo,eeude mnn dr~git haver på Nyhnnms si tuation , såsom en 
ort den d~ir över mMt8n bel{Yäm skaltas till station au Kunql. 
Jlla.f:ls och Riksens örlogsflotta~ 9 . Och susom man nu så vida 
kommen ~ir, det man en planta och avritning av densamma 
bekommit haver, och vi för Kungl. M8j :ls och Riksens tjänst 
högnödig prövar, att tvenne av rikels råd ju förr ju häller 
en ,resa di t neder å t orten anställa mått e, att taga densamma 
uti nogare ögonsken", så anmodades han alt tillika med rlks·· 
råde t Oxenstierna resa till Nyhamn, varvid de skulle 8djun·· 
gera med. sig tvenne representanter för amiraliletskollegiet, 
nämligen amiralen Hans Klerck den yngre och skeppsbygg
mästaren Robert Turner. I svnnerhet skulle de undersöka 
om icke något skeppsbyggeri eller dockor kunde inrättas där 
samt huruvida sHilva hamnen kunde på ett eller annat sätt 
"uti hältre defension bringas". Rådet förväntade sig en cxact 
relation över uppdragets r esultat, vilken därpå skulle viela
rebefordras ~ill konungen. Rådet avsåg att, sedan denne gi
vit sina order, "dr::o.ga tidig försorg om det som till samma 
hamns förbättrande uti en eller annan måtto desidereras och 
behövas kan"50 . 

Hesultatet av denna undersökning föreligger i form av en 
av Gustav Oxenstierna till rådet ingiven utförlig relation51

• 
Till b elvsande av dess innehåll finns- dess bättre även be
varade ett par kartor, aV Vilka den ena (bil L!) GZ Sannolikt 
är den av ingenjören Holm uppgjorda "plantan" över Ny-
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hamn och den andra är en från samm.a tid härstamman de 
karta';3, visande Ny hamns förbindelser med Dalarö*). 

Oxenstiernas intressanta relation finns bevarad i krigsar
kivet. Då den emellertid är allt för omfångsrik att här åter
ges in extenso, må några data anföras för att visa hur man 
tänkt sig vissa anläggningar v id Nyhanm, dels ur varvs
och stalionssynpunkt, dels ur fortifikatorisk synpunkt. 

S<"tlunda skulle å fasta landet vid inre hamnens västsida 
anli:iggas tvenne bdbänkar och på insidan av Himmelsön s 
S\V udde skulle en mast- och styckekran uppföras. Vidar(' 
uisåg man "gode och läglige" platser för tackel- och provi
antbodar, ammunitionsförråd, repslagarbana, byggnader och 
hus för officerare och båtsmän n1 m. Ä ven tillgången p u 
friskt vatten konstaterades (måhända den på kartan bil •l 
långt i norr angivna "Kongs Kiällan"). God ankarbotten och 
t j än liga djupförhållanden ökade innerhamnens lämplighe l. 
Den yttre hamnen, som främst avsågs s{tsom ankarplats fö r 
förläggning av i den inre hamnen utrustade fartyg, beräk
nades kunna rym.ma mer än 100 skepp ' 'förtöjda intill val
len" på västra fastlandssidan. För nybyggnad av skepp u l 
sågs två stapelplatser på Norviks-landeL Det där befintlig:• 
trä~ket ämnade man dels utnyttja för flottans förseende nu:d 
fär'Skvatten dels kunde där "en docka uti göras med läti 
1nöda till skeppens kölhaJning och kalfaltring helt bekväm 

*) Av dessa förbindelser gick den yttre från trakten syd Fälöt (Fähl 
öhn) givetvis den vanliga stora skeppsleden åt Dalarö. Den för smärre 
fartyg av::edda inre leden däremot saknar ej intresse att närmare följ a : 
frå·n inre Nyhamn gick den nordvart mellan de ,två västligaste av Kaffe· 
holmarns. (kallades förr Lindholmarna l, upp genom L'..mdströmmen, pas 
serade .Ådfjärdens södra del, gick sEdan ned genom Olångsund och ir. 
på Mä1byfjärden, passerade 1ost Jungfruhuvud och över Hårsfjärdens 
södra del nord Adamskären samt genom Vitsgarnssund. Sedan delad <· 
den sig i 2 grenar. varav den ena gick syd Aggskären ocih vidare väsL 
Rotholmen upp mot Dalarö, medan den andra gick nord Agg.;;kären, in 
genom Spjutsund och träffade stora skeppslede>n vid Havtornsudden 
(hette då Haci,tornsuddc!n). -- Dessutom hade man ·en närmare fast
landet gående "båtled" från Nyhamn till Dalarö. Den följde den nyss
nämnda inre leden ttll tvärs p!ångsund, fortsatte sedan nordvart väst 
Frinsholmen (hette då Flymen) och Långgarn in på Hårsfjärden, so!11 
passerades i hela dess längd, varpå båtarna via Blistafjärden - Länåks
viken och genom en i vår tid igengrundad farled syd Edsholmen k on1 

till öppet vatten .SW Sandemar. 
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och tjänlig, i del stället att de cljcs alltid måste krängas och 
överhalas med stort omak och icke ringa skada för själva 
skeppen". 

Till skydd mot fientliga företag från sjösidan avsåg man 
aH främst åstadkomma skansar å såväl den yttre, större 
Norviks-holmen som å dc båda inre, smärre. Dessutom skulle 
tillträdet till inre hamnen föl'hindras genom ett verk å fast
landsudden vid Kallboström (Kalvöström) och ett å Him
melsöuddcn mill emot, varjämte det smala sundet avsågs 
kunna spärras med kraftiga bomstängsel. 

De oxenstiernska planerna blev veterligen aldrig förverlz
ligadc. Med hänsyn till det allmänna krigsläget vid denna 
tidpunkt, på sommaren 1676, var man s~1som ovan nänuns 
såväl i amiralitetet som i rådet vtterst tveksam. om vilka 
å tgärder, som borde vidtagas till "flottans conscrvation". 
Tanlc.trnn på en huvudförläggning av flottan lill någon be
tydligt sydligare belägen hamn än i Södertörns skärgå rd 
gjorde att hela ärendet, sett på längre sikt, blev så att säga 
lagt på hyllan. 

På hösten 1678 riktas blickarna emellertid åter på ~yhmnn. 
Dåvarande högste befälhavaren över flottan, amiral Han-> 
\Vachtmcister, ansåg i likhet med sina underlydande flagg 
män, atl flottans huvuddel borde övervintra i Nvhamn. I 
sin brevväxling med konungen härom framhåller han flera 
gånger dc fördelar han anser Nyhamn besitta såsom lämv
Hg och säker hamn för flottan. Han vidtog också en hel 
del förberedelser beträffande proviantering:;\ lotsars tillhan
dahållande vid Landsort, fyrbelysningens igångsätlande där
slädes och noggrant upplodande och utprickande av leden 
från Landsorl till inloppet av Nyhamn3 :;. Alla \Vaohtmeistcr:> 
anstr~ingningar till trots blev det emellertid ej Nyhamns lott 
nll emotlaga flottan. Karl XI:s vilja- att flottan borde över 
den komnwndc vintern ligga i Kalmarsund och till dels i 
Blekingeskären - segrftdc. 

Vid ännu ett tillfälle kom Nvhamn åter i åtanke såsom 
ankarplats för svenska örlogsfartyg i krigstid. Det var år 
1710 under det Stora nordiska kriget. Den s k nyenska eska
dern, som årligen hade det ansvarsfulla uppdraget att be
vaka den rvska flottan i Finska viken och söka hindra dess 
framtränga~1dc mot Östersjön, skulle på senhösten återvända 
till Sverige, sedan fiendens sjöstridskrafter av isarna b:iivit 
bundna i .sina hamnar. På grund av att pesten börjat sprida 
sig bland besättningarna på eskadern, planerade defensions-
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kommissionen (de medlenunar av rådet, som under Karl 
XII:s vislande utmn riket hade högsta ledningen av dc mil i
tära angelägenheterna i h emJandet) att ej låta fartygen av
gå till Karlskrona eller Stockholm utan borde de i stället 
uppsöka skären utanför Stockholm~ och där ute ligga i k a
nmtän och sedan personalens kläder blivit väl rökta, av
mönstra och läggas upp för vintern. I överensstämmelse h är
med utfärdades order, att fen1 av eskaderns fartva nämligen 
50-kanonskeppet ö land och 4 fregatter, skulle" ,-,'taga d~ras 
vinterläger" i Nyhamn"G. 

Emellertid var chefen på öland, kaplen J. G. Anckarstier
na ännu ovetande härom, när han omkring den 22 oktober 
inpasserade vid Landsort och påföljande dag ankrade vi1l 
Dalarö. Där nåddes han av defensionskommissionens nvss·· 
nänmda befallning. Han tillskrev då lwmmissi ouen och fra m
höll, att han "kommit i erfarenhet, sedan jag av lotsarna i 
Dalerön efterfrågat denna hamns beskaffenhet och om. rfl . 
deligi t vore för ett så stort skepp där aU intagas, att ej hög n• 
vatten eller djupare än 10 a 101;2 fot där i nejden vara 
skall*), för vilken orsak skull ej någon av dem understå r 
sig skeppet att ditlotsa; till att förtiga de åtskilliga svåra 
väder, som där pläga anstöta". Anckarstierna meddelade 
samtidigt, att han av amiralitctsko1legium i Karlskrona mot
tagit order att - eftersom. han inkonnni t till Stocksholms
skärcn - "för skeppets bästa conservahon kvarligga i D a
larö eller ock - - - föra [det J neder bä l tre till Älvsnah 
ben", varför han nu anhöll om. defensionskommis,sionens b e
slut hur han borde förfara57 • 

Vice överståthållaren i Stockholm fick kommi~sioncns 
uppdrag att närmare bestämma om de i skärgården liggan-· 
de örlogsfartygens definitiva övervintring. Dalarö-lotsarnas 
betänkligheter gentemot Nyhamn gjorde tydligen sin verkan. 
ty resultatet blev, att 3 av fartygen, nämligen skeppet Öland, 
fregatten FallrPn och brigantinen Göia förlad es till Dalarö, 
där, ävensom å Jutholmen, utrymmen fanns tillgängliga aH 

*) Dessa uppgifter av Dalarö-lotsarna förefaE!er högst märkliga. Så
som framgår av bil:. 4 fanns ,ej blott i Nyhamns yttre bassäng ;utan1 

även i innerhamnen vatten nog för skepp av ölands djupgående (17 
fot). Enligt deJ 1676 tagna lods:lwtte;n varierar sålunda djupet i inre 

hamnen mellan 5 och 3 famnar (30- 18 fo't) och i yttre hamnen under
steg det inte 10 ;famnar (60 fot). De stämmer f ö påfalJande väl m ed 

de djup, som på angivna punkter återfinnes i våra dagai~S' sjökort nr 237. 
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härbärgera erforderlig personal i land58 . Nyhamn var alltså 
f?r den gången ur räkningen. Och veterligen var det också 
sista gången över huvud taget, som Nyhamn varit på tal så
som förläggningsplats för våra örlogsfartyg. 

X ven om hamnens egen roll i flottans historia sålunda är 
elt avslutat faktum., så är det ju likväl ett märkligt samman
träffande, att när man efter mer än ett kvarts årtusende 
återigen liksom. på Gustav II Adolfs tid "söker skcppshamn", 
så har blickarna även i vår a dagar blivit riktade mot Söder
törns skärgttrd och praktiskt taget samma farvatten som då. 
Den stora utredningen av år 1948 rörande utflyttningen a'>" 
Stockholms örlogsbas5 a har ju vad det nya örlogsvarvets pla
cering beträffar, stannat för .Muskö västra del. Därmed blir 
varvet nära granne till de farvatten, vid vars stränder våra 
myndigheter för 280 år sedrm planerade alt anlägga just en 
":sta tio n av Kungl. Maj :ts och Ri.kscns örlogsflotta" -- en 
tanke, som ju r edan Gustav Adolf, om också -i blygsammare 
skala, tagit initiativet till ett halvt århundrade tidigare. 

Muskö och Älvsnabben. 

l\1 u s k ö u, som inom en snar framtid som sagt skall hysa 
den nya örlogshasens varvsanläggningar, anses i gamla tider 
ha varit ett tillhåll för vikingar. Under medeltiden lydde 
ön en längre period under Häringe, som j u då var kungs
gård60. Det synes vara först på 1600-talct, som. Muskö nämnes 
i vissa sammanhang med flottan, dock r~i.tt periferiska. När 
konung Gustav II Adolf sålunda i början av juni 1630 låg vid 
f\lvsnahben med flottan i väntan på tjänlig vind för avseg
lingen till Tyskland, besökte han Muskö och var därvid när
varande vid invigningen av den då nyuppförda Muskö kyrka. 
Vidare knn antecknas, att år 1639 ett till krnttillverkningen 
inom riket hörande salpetersjuderi upprättades på ön61 • Det 
låg på det med .Muskö i nordost sammanhängande Sånölan
det, närmare hestämt invid Strömssund62

, den numera ofar-
bara sn1.ala leden nord Itsgarn (Ekesgarn). Såsom redan om
t aLlts flyttades hit år 1641 ett av flottans hus å Skeppshol
men vid Nyhamn. Redan 1645 blev salpetersjuderiet å Muskö 
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emellertid nedlagt, ty då anbefalldes, att dc hus som till
hört saltbruket skulle flytt as till Djurhamn "att brukas till 
v[mhus för sjuka bålsmän vid amiralitetet" och där noaarm'l 
uppsättas, "så att berörda sjöfolk sammastädes bckv;~1li~1 
knnna logeras och accomodcras"G'1• Anföras må även , ,1'tt 
riksamiralen Karl Karlsson Gyllenheim under åren Hi-tG 
30 ägde öns största och äldsta gods, A rbottna (se bil 1). 

Förbindelserna med fastlandet gick huvudsakligen mellan 
Södcrby, där landsvägen från Stockholm når södra Hårs
fjärden, och viken väst g.JrdcH P..ummctG4, dir nu :VIuskö 
kanal mynnar ut i Ilårsfjärden. Sannolikt har äveil den vik , 
som o;;kjutcr in fr:'ln Mälb.vfjärdcn strax osl om Risdal ut 
nyttja ts för trafiken med fastlandet (då närmast vi a Land
fj~irdcn vid IIäringc). Därpå tyder, att den vid sagda vik 
fordom liggande gården bar namnet Mäl by bå thusn:;. 

Slulligen må beträffande öns . geografiska förh å llande11 
nämnas, att det 60 m höga bergmassiv i ~;ydväst, Djupskår
bergct, som ~ir avsett att bli det nya örlogsvarvets centrum . 
en gång i forna tider fick sin mot väsler brant stupande vi.ig4 
genom en v~lldsam förkastning i nrbcrget, varvid <len lös .. 
ryckta ticlen därav rasade ned i IVIälbyfjärdcns djupGu. Delt a 
berg kallades på 1600-talet JätleskarctG'. 

Detta om Muskö. Så mvcket mera har den till sannna ö
komplex hörande Ä l v s "n a b b e n på historiens blad in 
skrivit sina förbindelser, för att inte säaa sin fasta samhö
righet, med den svenska flottan genom tiderna och med sjö
och krigshistoria över huvud taget. 

Ämnet är snart sagt outtömligt, varför endast en översikt 
av huvuddragen må vara på sin plats. öns och hamnens 
konfiguration är allt för väl känd för att här behöva be
röras. Att denna förträffliga hamn använts både i- fred och 
örlog sedan urminnes tider, torde det ej råda något tvivel 
om. Första gången dess namn veterligen förekommer i skrift, 
är i en dansk seglingsbeskrivning från senare hälften aY 
1200-talet6 8 . Den är författad på latin och gäller svenska 
ostkusten. Hamnen kallas där Alaesnep, vilket redan d[l 
måste haft gamla anor. Mycket känner vi inte till om Älvs
nabbens äldre historia. Det är egentligen först i nyare tidens 
gryning som hamnens nämns i urkunderna. Dess namn h ar 
då så småningom stabiliserat sig till Elsnabben (enligt en 
kar la av 1539). 
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Under 1"100-talcl och löOO-lalcts ll<'lda första årtionden var 
Älvsna~Jben nog så ofta ett tillhåll för både kapare och lu
rem~.~·eJarc och även danska örlogsmän gjorde sig då biotl 
alltfor hemmasladda i delta farvatten - några molsvaran
de svenska sjöstridskrafter fanns ju i11lc! 

Men bättre tider skulle stunda. Alla vet vi hur en 11åw1 
den unge Gustav Eriksson Vasa år 1518 mot' tro och ]~ve{~ 
blev, med förlov sagt, "kidnappad" av Kristian II och förd 
i fångenskap tiH Danmade Della skedde i Alvsnabben. l\'Ien 
i och med att den svenska ädlingen n tlgra år senare cflc r 
fullb onlat befrielsekrig steg upp på Svcrig'es tron som ko
nung, var det han, som skapade våe nationella örlogsflotta, 
och från och med den liden förekomme t· Xlvsnabbei1 ofta i 
handlingar och brev. Under Vasa-konungarna och äyen s2-
nare blev det en så gott som vedertagen företccise, att ör-
logsfHrty:~en efter del dc tilltaeldats qch utrustats vid Stock
holms skeppsgtn·d, samlades i Alvsnabbens hamn, som där
med blev operationsbas för våra sjöshTkor och ibland även 
inskeppningsplatsen för lanttrupperna-, n~ir det gällde över
skeppningsföretag under krigen mot Ryssland, Polen och 
D::mmark eller mot de kejserlige på tysk botten. 

Den n amnkunnigaste av alla dessa operationer är givetvis 
den, då Gustav II Adolf i juni år 1630 lämnade j.\.lvsnabbcn 
för överfärden till Tyskland med en flotta av 25 örloos-
1 

b 
s (epp, ett flertal smärre örlogsfartyg och en transportflotta 
om minst ett 80-tal enheter. Ombord var då inskeppad en 
truppstyrka om över 13.600 man, fotfolk, rvttare och m· kl i
folie "Så står Alvsnabben som utfallsporici{ till det svenska 
stormaktsväldet, som överskriflen och inledningen till det 
kanske innehållsrikaste lidevarvet i vår historia, med resuJ
tut på golt och ont, liksom väl alla tidevarv, men av en klart 
världshisto risk innebörd - - - . Utan avseglingen från 
Alvsnn!Jbt:'n den 17 jnni. 1630 vore ännu idag mycket annor
lunda" skriver en av vår tids främsta hävdatecknareGo 

Älvsnabbens roll som självskriven operationsbas för. vår 
flotta minskade därefter småningom under de närmaste år
tiondena för att slutligen helt upphöra efter motgångarna 
till sjöss i kriget mot Dannwrk 1675- 79. De då t;·ängandc 
strategiska kraven på att flytta den sjömilitära lyngdinmk
tcn från Stockholm. och dess skärgård till sydligare latituder 
medförde ju anläggandel av Karlskrona och därmed hade 
också j.\Jvsnabbcns 150-åriga tillvaro såsom ankarplats för 
V~tr flott a under hårda, krigiska tider gått till hi<>torien. 
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Av senare episoder ur ~\lvsnabbens krön~ka må här blolt 
erinras om, att ryssarna använde hamnen som replipunkt 
under si it härjningståg på Ostkusten 1719, varvid bebyggel
sen p å Jluskö ej undgick alt få känning av brandskattning
en. När den förenade svensk-engelska flottan sedan :intligen 
uppträdde i norra Östersjön, blev ;uvsnabben under åren 
1719- 21 tillfälligt tagen i anspruk som ankarplats. Ett lik 
nande besök inträffade under Krimkrigets dagar, cltt en eng
elsk-fransk eskader i maj 1851 uppehöll sig vid i-\lvsnabheJJ 
före angreppet mot Bomarsund. 

Yllerligi litet finnes bevara t i den hamnen omgivande ter. 
rängen från framfarna tider - ett par förfallna begrav
ningsplatser och dito strandhatterier, några förtöjningsring
ar samt ett antal s k ryssugnar, det är egentligen allt' 0

• Men 
som en värdig ~'lminnelse om vad :\lvsnabhen en gång betytt 
restes år 1930 i samband med firandet av 300-årsminnet av 
Guslav Adolfs avfärd ett ståtligt, nnkarkrönt monument p <t 
höj den av Kapellön, vida synligt över skärgården. Dess in -
skrip Lion lyder: 

Hi\RIFRAl\'" UTGIXGO FORD0~1 
SVENSKA FLOTTOR PA SJöTAG 
TILL RIKETS Y~\RN. HAR FUNXO 
SJöFARANDE TRYGGAD IIAI\Ii\. 
TILL ERI~RAi\ OM FÄDREXS 
Gi'i.R~Il\'G PA IIA YE~ RESTES 
DEXNA YARD AR 1930. 
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NOTER. 

l. Georg Hafström, Hårsfjärden - medeltidens Portus Danicus? (Hist. 
Tids kr. 1937 s. 359 ff). Se även E. Alfred Jansson, Dalarö (1936). 

2. C. E. J\1:-n, Hårsfjärden (Tidskr. i ·Sjöv. 1920 s. 381 ff) samt Ch. 
Adlerstråhle, Kustflottans måldepå å. Hårsfjärden (Tidskr. i Sjöv. 
1929 s. 282 ff). 

J. Hist.-Geogr. o. Stat. Lexikon V s. 573 (1859). 

4. En!. upplysl.1ing fr. Sven~Jca Ortnamnsarkivet i Uppsala . 

Ci K. Kungör. 7 ,olct. 1927. 

6. Gustaf Westerin, Västerhaninge och Muskö socknar s. 92 ff (Sö
dermanl. äldre kulturhistoria bd 3, 1897 ). 

7. A. Zettersten, Sv. Fl'. Hjist. I s. 293 f (1890) samt samtida skepps
lista i Svenska Fl. Hist. I s. 498 (1942). 

8. Westerin a.a . . s. 100. 
9. Krigsark., Am.koll. prot. 1669 23/ 7 . 

10. I förre löjtnanten vid Armens fJotta, kaptenen i armen Gustav Le
wins: memoarer (skrivna 1833 och utg. av Eva L ewin 1916 undeT 
titeln "En gustaviansk sjöofficer") heter det å s. 180: ".Ännu under 
konung Gustaf II Adolfs tid existerade i dess [Herröns] närhe t 
det då under namn af Kungshamn kända kronans skeppsvarf, dä1: 
under Vasakonungarnas sjökrig och måhända mycket längre till
baka krc-:-tans örlogsskepp byggdes och utrustades". Namnet Kungs
hamn har här säkerligen tillkommit genom en kontamination. Me
moarförfattaren har av allt att döma blandat ihop Häringe varv 
och Nyhamn samt den kungliga titeln. - Adolf ,Schtick, som i 
Sjöhistorisk Ars:bok 1950 s. 108 ff ägnat en grundlig undersökning 
å.t förekomsten av det svenska o.rtnamnet Kungshamn, ger inte 
belägg för att någon hamn med det namnet skulle vara l;:änd på 
Södertörns-kusten. 

11. StGckh. läns 1antmät.kcntor, Karta av 1692 över Norr Lund och 
Nyhamns ängsiholme. 

12. Riksarlc, Riksreg. 1630 20/4. 
13. I am . .lwll. reg. 1646 18/ 4 (Krigsark.) finner man en variatioln av 

öns äldre namn. Den kallas där ·Svärdsholmen. 
14. Kammarark., Skeppsg.handl. 1629, kamr. Nils Olofssons spec.räken-

skap. 
15. Krigsark., Kartsaml. XXII : 22a. 
16. Axe~ Quist, ö~mo II s. 113 (1930). 
17. Krigsarlc., Kartsaml. XXII: 29. 
18. Krig sark, Am koll. ank. hand!. 1640-41 p. 57 samt am.koll. reg. 

1640 l / 6. 

56 
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19. Krigsark., Am.kolt reg. 1646 18/4. Det ka'n i sammanhang med be
byggelsen vid Nyhamn förtjäna nämnas, att holmamiralen Hans 
Clercl{ i juni 1634 rapporterade till amiralitetet, att "den huusflottan 
ifron Nyhampn" hade ankommit till Stockholm. Det kan förmodas, 
att )1ärmed avses någon .större flotte, som var påbyggd med ett hus·, 
tjänande till logement för viss personal. 

20. Riksark ., Flottans handL Sjöexp. 1600- 1648, Disposition opå Fol-
kett etc. 1629. ; 

21. Riksark., Riksreg. 1629 19/5. 
22. Krigsarlc, Am.kol'L. reg. 1649 7/3 fol. 118 . 
23. Dessa ängar gav ,på 1630·-talet en avkastning av 30 lass hö (se bil 2). 
24. Marinstaben, Sveriges sjökrig 1611- 1632 s . . 181 not 5 (1937). 
25. Abr. Cronholm, Sveriges 'hist. under Gustaf II Adolfs reg. II s _ 

367 (1857). 
26. Riksark. , Henrik Fleming t . Axel Oxenstierna 1628 25/10. 
27. Axel Oxenstiernas skr. o. brevväxl. II: 1 s. 438. 
28 . Riksark., Herma111 Fleming t. Axel Oxenstie•rna 1628 30/11 o. 9/12 . 
29. Riksark., Herman F1lemdng rt. Axel ,,Oxenstierna 1628 30/11. 
30. Axel Oxenstiernas ·Skr. o. br.eväxl. II: 3 s. 170. 
31. Marinstaben a.a. s. 190' .f. :. 
32. Krigsark._, Am.koU. reg. 1634 fol. 246. 
33. Krigsark., Am.koll. reg. 1642 18/11 o. 1643 25/4 samt Riksark. , 

Rik.sreg. 1642 26/11. 
34. Krigsark., Am.ko'l1. reg. 1637 20/6. 
35. Rik.sark., Klas Fleming t. K. M:t 1629 13/11 'samt Axel Oxenstier-

nas sl{r. o•. 'breväx:l. II: 5 s. 476 f. 
36. Quist a.a. II s. 113. 
37. Krigsark., Kartsaml. XXII: 1b. 
38. Krigsark., Am.koll. prot. 1.676 2/3. 
39. Riksark., Konungens br. t. rådet 1673- 76: Konungens mem. t . kans

liråd. Haghusen 1676 7/6 och densammes s-kr. t . rådet 1676 8/6. 
(Hoghusens avse dda resa från konungen i Malmö till rådet blev 
inhiberad och ;memorialet bilades i 1st . ~kr. av 8/6). 

40. Detta brev är med till visshet gränsande ;santrwlikhet f~ldaterat i 
Senatens ddarium o oh registratur 1676 ; det måste ha avgått redan 
27/6 och icke 30/6. Här rangivna tdata beträffande rådets skrivelse 
och .am-kollegiets svar är föranledda av påpekande i Gustaf Cle
menssons akad. avh~ndl. 1938 "Flottans förLäggning tila Karlskro
na" s. 41 not 1. 

41. Krigsark., Am.koll. reg 1676 27/6. 
42. Riksark., Rådsprot . 1676 28j 6; Senaten t. konungen samma dag. 
43. Riksark., Rådsprot. 1676 3j7. 
44. Riksark., Flottans handl. Sjöexp. 1672- 77, Stenbock t. rådet 

1676 3/7. 
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45. Enär danska kapare hade lyckats taga s ig in i ;Huvudskärs hamn 
(de blev bortdrivna därifrån), ämnade man di't förlägga en poste
ring av flottan och Uät därför uppgöra en "planta" över området. 

46. Riksark., Flottans hand!. Sjöexp. 1672- 77. Stenbock t . rådet 
1676 5j7. 

47. Rikmrk., jSkrivelser t. rådet 1676. Nils Brahe t. rådet 1676 11/7. 
48. Riksark. , Rådsprot. 1676 15/7. 
49. Kursiverat här. 
50. Riksark., Se-natens reg. 1676 jan.-juli. 
51. Krigsark. , MG Sv. Södr. u.å./ 3. I en 'i arkivet befintlig katalog 

över generalstabens handskrifter, tr. 1879, angives denna Oxenstier
nas relation vara en originalhandling från 1715, vilket dels är en 
omöjlighet på grund av att O. dog redan 1693, d~l:s är i så måtto 
felaktigt, 'som handlingen icke är egenhändigt ,undertecknad av O. 
uU:In med, all säkerhet utgör en samtida kopia. Jfr i övrigt not 
52 nedan. 

52. Krigsark., Kartsaml. XXII: 22 a. (Denna karta ?lr betecknad såsom 
bilaga nr 2 till samma diarienummer hos krigskollegium, till vil)ket 
Oxenstiernas relation angives såsom bilaga nr 5). 

53. Krigsark., Kartsaml. XXII: 29 . 
54. Ril<sark., Wachtmeis'ter t. konungen 1678 18/10; Krigsar k., Am. 

koll. reg. 1678 2/11. 
55. Krigsark., Wachtmeistc1· t . Am.koll . 1678 15/10; Am.koll. t. W-r 

1678 22/10. 
56. Rilcsark. , Defensionskomm. reg. 1710 5/11. 
57. Riksark., Defensdonskomm. ink. skir. 1710: 5, dat. 15/11. 
58. Riksar k., Defensionskomm. ink. skr. 1710: 2, dat. 27/12 . 
59. Betänkande med förslag angående filytt,ning av stockhalms örlogs

bas till stockhalms södra skärgård. Avgivet av 1948 års: örlogsbas
utredning den 15 nolVember 1951. 

60. Westerin a.a. s. 200 ff . 
61. W esteriln a.a. s. 205. 
62. Kammarark ., Kamm.koll. prot. 1641 8/12 samt Sandbergs saml. 

FF 5150. 
63. Kan1marark., Kamm.koll. prot. 1645 25 och 27/6. 
64. Hist.-Geogr. o. Stat. Lexikon V s. 137 (1859). 
65. Lantmäteristyr. arkiv. Läns- o. häradskartor, Uppland A17. 
66. W esterin a.a. s. 197 f. 
67. I not 53 omnämnd karta. 
68. Svenska FL Hi st. I s. 382 (1942). Rubriken i denna källa anger fel

aktigt "senare hälften av 1300-talet". 
69. Nils Ahnlund, Älvsnabben och Sveriges flotta. (Vårt Försvar 

1937 : 2). 
70. E . Spens, Älvsnabben (Tidskr. i Sjöväs. 1929 h . 3). 
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Bilaga 1. 
UPPGIFT 

över gårdar etc. inom österhaninge, Västerhaninge, ösmo och Muskö 
5oclmar, vilka under tidernas l.opp ägts av personal med anknytning 

til'l flottan . 

Gård etc 

österhaninge 
socl{en 

Sockenräntan 
H esslingby 
Vändelsö 

» 
Arsta 

» 
» 
» 

Västerhaninge 
socken 

Sockenräntan 

Berga 
» 

Tuna 

ösmo socken 

Sockenräntan 
» 

Hammersta 
H err ö 

» 
» 

Ägare Ar 

Skeppshövidsman Staffan Sasse .... .. J 526-( 47?) 

Riksamiral Karl ,Karlsson Gyllenhielm 1645- 50 
Skeppshövidsman Hans Klasson Biel-

kenstierna d. ä . . .. . ............ .. 1562- 66 

Amiral Hans Klasson Bielkenstierna d. Y. 1606- 20 

Skeppshövidsman Hans Klasson Biel-
kenstierna d. ä. . ..... . ..... ... ... före 1550- 66 

Amiral Hans Klasson Bielkenstierna d . y. \1598-1620 
Amiral Klas Hansson Bielkenstiei"!la .. 1646- 62 
Ms.jor Axel Klasson Bielkenstierna 

(som visserligen ej själv var sjöoffi

cer men såsom befälhavare för orn- 1 
bord i K las U g glas flaggskepp Svär

det kom.menderade lmektar stupade 
i slaget vid öland 1676) .. .. .. . .. . 1662- 76 

Skeppshövidsman Hans Klasson ·Biel-
kenstierna d. ä. . ........... . ... : . 1560- 62 ( 64 ? ) 

Kapten C. G . Bredberg .... .......... 1864-66 

Kapten C. G. Bredberg (arr.) . . . . . : .. 

1

1866- 96 
Skeppshövidsman Hans Klasson Blel-

kenstierna d. ä. . . ................ 1562- 66 

Amiral Måns Svensson Some ........ 1533-39 
Amiral Hans Klasson Bielkenstierna d y 1602-20 

Amiral Henrik Arvidsson Gyllenarrekar 1572- 78 
Amiralitetskapten Klas Fleming ...... 1699- 1706 

Kaptenlöjtnant Johan Fleming ...... 1727- 30 
Lotsinspektör Anders W ennerberg (arr.) 1764-69 

l) 
2) 

8) 
4) 

5) 
6) 
7) 

9) 
lO) 
11) 

131 
14) 
15) 
16) 
17) 
18) 
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l Gå rd etc Ar Ägare 

l H errö l Kapten Gustav Lewin (arr.) ........ 11798- 1801 
)) 

Karlsta 
Kängsta 

)) 

)) 

Kapten Gustav Lewin ............... · 11801- 13 

Skeppshövidsman Nils Eriksson Ryning l1560( ?) - 78 
Amiralitetskapten Klas !Dleming ...... 1699- 1706 

~ap,tenlöjtnant Johan Fleming ..... ·[1727- 30 
Kapten Gustav Lewm . . ... ..... . ... 1807- 36 

Körund a 
)) 

Kommendörkapten Nils Ankarerona .. 11912-19 
Kapten Björn Barkman .. .. .......... från 1919 

Nynäs Amiral Ivar Fleming ............ .. .. 1535-48 

» Skeppshövidsman Lars I varsson Fle-
ming ................. ........... 1548- 62 

O ge sta Amiralitetskapten Klas Flleming ...... 1699- 1706 

» 
Vansta 

)) 

Kaptenlöjtnant Johan Fleming ...... 1727-30 

Riksamiral Göran Gyllenstierna . ... . · 11610~14 
Marindirektör Osvald Toll ... .... ... 1887- 1913 

» Kapten Björn Barkman. . ..... . ....... från 1925 

Muskö socl{en 

Arbottna Riksamiral Karl Karlsson Gyllenhielm i1646--50 

NOTER. 

l ) Zettcn;t en, Sv. Fl. Hislt . I s. 158. - 2) Almquist, Frälsegodsen i 
Sverige under storhetstiden, Stockholms. och Uppsala län, II s. 660. -
3) Almquist a.a. s. 906.- 4) Almquist a.a. s. 907.- 5), 6), 7) ·och 8) 

A lmquist a.a. s. 927. - 9) Almquist, Lokalförvaltn. i Sverige 1523- 1630, 
I s. 226 . - 10) oah 11 ) Westerin a.a. s. 69. - 12) W esterin a.a. s. 
167 f. Tuna stannade sedc•n i Bielkestiernska släktens ,ägo till 1645. -
13) och 14) 'Almquist ,Lokalförvaltn . I .s. 226 . - 15) Almquist, Lokal

förvalltn. I s. 233. - 16 ) Quist a.a. II s. 101, 148 och 175 . - 17) Quist 
a.a. II s . 101, 148 och 176. - 18 ) Quist a.a. II s. 176. - 19) .E . L ewin, En 
gustaviansk sjöofficer, s. 184. - 20) Quist a .a. II s .. 177 f. - 21) Quist 

a.a. II s. 27. - 22) Quist a.a. II s. 149. - 23) oc'h 24) Quist a .a . II 
s. 1J6. - 26) Quist a .a. II s. 7. - 26) Quist a.a. II .s. 82. - 27) Quist 
a.a. II s. 87. - 28) Quist a.a. /II s·. 96 . - 29) Almquist, Frälsegodsen, 
ovan a.a. II s. 538. 

19) 
20) 
21) 
16) 
17) 

~2) 

23) 
24) 
25) 

25) 
16) 
17) 
26) 
27) 
28) 

29) 




