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Berättelse 
över Kungl. örlogsm~nnasällskapets arbeten under 

det förflutna året. 

Sällskapet har varit samlat till 7 ordinarie sammanträden. 

Följande årsberättelser hava avgivits: 

I artilleri och handvapen av ledamoten Claus. 
I minväsende av ledamoten Hdkanson. 
I förbindelseväsende av ledamoten Gester. 
I navigation och sjöfart av ledamoten Bager. 
I reglementen och förmltning av ledamoten Öhngren . 
I skeppsbyggeri och maskinväsende av ledamoten G. 

Holmberg. 

Sällskapets Ordförande, Hedersledamoten Lindsström har 
hållit anförande över ämnet: »Organisationen av flottans un
derofficers- och sjömanskåren. 

Ledamoten Engblom har inlämnat anförande jämlikt Säll
skapets stadgar § 31. 

Till Sällskapet har inlämnats en tävlingsskrift. 

Inom sällskapet haVla följande föriinclringar ägt rum : 

Med clöde11 avgåU: 

Fyra HedePsledamöter och en .\rbetande ledamot. 

Tillkommit : 

Arbelande ledamot: 

Kaptenen vid Kungl. Fiollan C. O. Fiirst . 

Tidskrift i S jöviisendet. 
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Minnesteckningar. 

Herr Ordförande. 

Mina Herrar. 

De ledamöter, vilka under det tilländalupna arbetsåret 
lämnat Sällskapets krets , och vilkas minne Kungl. Örlogsm an
nasällskapet på sin högtidsdag enligt gamm:al hävd önskar 
giva en hedersbetygelse äro: 

Professor Johan Gustaf Richert . 
Regeringsrådet Karl Johan August Wall. 
Generalkrigskommissarie Carl Olof Hjalmar Humbk 
Kommendörkapten Carl Henrik Albert Leche samt 
Vice amiral Gustaf Dyrssen. 
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t 
J. Gustaf Richert. 

Med J . Gustaf Hi ch ert gick den 4 februari detta år en 
märklig svensk man ur tiden, en iderik , genialisk ingenjör 
och en ädel, varmt fosterländsk människa. 

Johan Gustaf Richert var född i Stoekholm den 16 maj 
1857 och utexamineraqes från tekniska högskolan 1880. Som 
ingen jör startade han i Stockholm vid Vårtahamnens hyggan
de, men inträdde redan följande år i Göteborgs byggnadskon
tor, först under ledning av fadern , som då var stadens över
ingenjör. Göteborgstiden 1881- 97 var dk på betydande upp
gifter, främst samhörande med utvidgningen av vaUenlednings
verket, vars avdelningschef Hich ert blev. Här lade han efter 
djupgående forskningar och stuelieresor m . m. grunden till 
sitt anseende som en av världens förnämsta hvdrologer och 
hydrotekniker , m ed grund liga inisikter även i tillhörande geo
logiska och sanitära spörsmål. 

År 1897 tog Richert det för tiden d järva steget att i Stock
holm etablera sig som yr kesmässig konsulterande ingenjör in
Om vattenbyggnadsfacket »Detta steg har jag aldrig ångra b ,, 
säger Hichert i sin JVIinnesanteckningar. År 1902 bildade han 
med sina närmaste m edarbetare Vattenbyggnads byr ån (VBB) 
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under sådana former , att äganderätten i huvudsak skulle va

ra tillförsäkrad de aktiva ledande ingenjörerna, ett uttryck 

för Richerts önskan att skapa en bestående institution, där 

kontinuitet och mångsidig erfarenhet inom facket skulle före

nas med verklig arbetsglädje hos medarbetarna. Att tanken 

var sund och framsynt torde framgå därav, att VBB efter Lre 

decennier altjämt är en av världens största ingenjörsbyTåer i 

sitt slag, universellt känd och anlitad. Aran härav tillkom mer 

främst stiflaren, vars förnäm.sta verk VBB obetingat är. 

Kort efter uppflyttningen till Stockholm blev Richert e. 

lärare i vallenbyggnadskonst vid tekniska högskolan och l !)O:~ 

den förste profesorn i funnet , men avgick redan 1909. F ran 

1922 var han under flera år ledamot av högskolans styrelse. 

I nära samband med Richerts fackliga verksamhet står 

hans mycket betydelsefulla ledan<otskap av vattenrättskom

mitten 1906- 10, där den goda grunden lades till vår nuva

rande vattenlag. Han var vidare ledamol i den s. k. kanalkom

missionen 1909, överrevisor i järnvägsstyrelsen 1~08-22 . en 

uppgift, som mycket intresserade honom, samt ledamot av tra

fiksäkerhetskommitten efter Malmslättsolyckan 1912. F rån 

1923 var Hichert under ett al1Jtal år ledamot av styrelsen fö r 

statens meteorologisk-hydrografiska anstalt. 

I det kommunala och politiska livet deltog Richert, dock 

utan att gripas av något starkare aUmänpolitiskt intresse. Han 

tillhörde som liberal Stockholms stadsfullmäktige 1904- 10 och 

Riksdagens I. K. 1907--09. Under försvarsstriderna åren fö

re världskriget tog sig hans svenskmannasinne uttryck, då han 

jämte några andra ingenjörer förberedde den på David Bl'rg

mans initiativ a v känd anledning bildade Svenska pansar

bålsföreningen (1912) , vars v. ordförande Richert blev. 

Av de m ånga utmärkelser som kommo Richert till del må 

i korthet nämnas : ledamot av Vetenskapsakademien 1911 , le

damot a v Ingenjörvetenskapsak a dem i en 1919, fil. hedersdok to r 

vid Stockholms högskola 1909, ledamot av Nobelstiftelsens 

styrelse 1929. Hedersledamot av Örlogsnrannasällskapet hlcv 

Riehert 1912. 
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Följande citat ur en av Ricl1erts forne lärjunge, lands

hövding Sven Llibeck, författad nekrolog, som andas den dju

paste vördnad och tillgivenhet för den bortgångne storman

nen, m å här anföras: »Vill man söka sammanfatta Gustaf 

Richerts livsgärning, så kan det ej ske bättre än m ed Gerard 

de Geers monumentala, ofta citerade hyllningsord på doktors 

brevet från Stockholms högskola: 

Han ledde männens arbete 

och älvarnas väldiga kraf t 

och källornas klara vatten 

till allas gagn. 

Var livsverket fullödigt, så var det ej n"1inch·e präglat av 

sann mänsklighet. Som människa var Riehert en riddersman 

och en levnadskonstnär, som gjorde livet andligen rikt för 

sig själv och andra. Han fann verklig lycka och tillfredsstäl

lelse i sitt arbete och sitt kära hem. Där fick han med sin 

maka, Ellen af Billbergh, efter ett sällsynt lyckligt äktenskap 

fira guldbröllop i november 1933, och därifrån utgingo fyra 

söner och tre döttrar, som alla bildat egna hem''. 

Karl Johan August Wall;::,) 

August 'Vall gick ur Liden. den sistlidne 2 maj i sitt åttion

de år. Född l 855 elen 18 mars i Sevalla socken i Västman

lands län, där fadern Johan Adolf var komminister; kände 

han sig dock som en infödd stockholmare- tv innan han ännu 

fyllt sex år blev han faderlös , och moden; ;1ed två barn flyt

tade till huvudstaden. Under sin morbroders, handelsborg

mästaren vVesers, ledning fick han sin uppfostran och gick i 

Staafs privata skola saml tog som privatist mogenhetsexamen 

*) Minnsteckningen författad av K orresponderan do ledamoten 

FalkenbeTg. 
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i l\ya Elementarskolan julen 1872 . Efter fi losofie och juris 

kandidatexamina i Uppsala >> sprang han uti verken », enligt 

den tidens sed, och blev 1881 nobarie i Svea hovrätt och Stock

holms Hådsluvurätt san-:tt fick 1883 den dåtida titeln vice hii

radshövding. Samma år blev han amanuens i Stockholn1\ 

Stads Brandförsäkringskontor och fn·e t därpå i Ecklesiast ik

departementet. Genom sin anspråklöshet gjorde vVall ici>.P 

mycket väsen utav sig och en av dc ledande krafterna i Brand

kontore t, sedermera bankinspektör Henckcrt, hade icke siir

skilt höga tankar om honom. En dag då \Vall kom för sent. 

blev del därför tab lå mellan dem , när \\'all på Benckcrts fra~a 

om den sena ankomsten mästc berätta , att han kallats till 

vederbörande för att bliva expeditionschef i Sjöförsvarsdcpar

temcntc l. Detta var år 1895. Åtta år senare utnämndes \Vall 

till lanelshövding i Gottlands län, varifrån han 1909 kallades 

till regeringsråd i den då nybilda de regeringsrätten , varifran 

han fi ck sitt a vs ked 1925. 

Nedanstående data ';') torde belvsa vVaHs verksamhet och 

intressen. De vittna ock i viss mån om hans ovanligt stora 

arbetsförmåga. Tillbakadragen och anspråkslös som han Yar. 

*) Data. 
Sdc retc ran• i Rikselagens lagutskott 1886-90, och stockhol llS 

läns lands ting 1888-95; 
Sacl sfullmäkt ig i Stock holm 1894- 1900. 
L edamot av Navigationskommitten 1887-98, av Svenska kyr

kans JYLi ssionssty relse 18'J8- 1903, av Kyrkomötet 1908, av styr<>l ~('ll 

:för svenska Sångarförbunclot 1909~24 och av Musikaliska akaclcm·L'll 

1915; 
Orcli'öranclP i Sjöfartssä korhetskommitten 1906- 10, i styrPben 

för 1\ialmqvist ska Barnuppfostringsansta lten 19j O, :Eör Sophia lwm

met 1917-23 och för Kammar musikföreningen 1917- 24 ; 

Ordförande och hedersledamot efter avgången i Gottlanels liins 

hushå ll ningssällskap 1903-09 cch i Sveriges a llmänna sjöförsvars

l'ö rening 1907- 13; samt 
H ederslodamot av örlogsmannasä llska pet 1902 och svenska Si'tng

a rförbundet 1927. 
Ordnar. 

R NO 1895; KNO 2 kl. 18119, J kl. j902 : K. m.st. KNO 1\11:1: 

R K. Ca rl XIII:s 1918. 
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Iwnde ingen ana, som ej själv erfarit det, med vilk'en målmed

vetenhe t och skicklighet han förde ordförandeklubban. Här

vid yttTade han sig långsamt och avvägt och behövde aldrig 

taga tillbaka eUer byta ut n ågot ord. Det låg n ågot förnämt 

över h ans ordförandeskap och hans formulering av beslut vitt

nade om ett sällsynt klart huvud. 

I trenn e musikaliska sammanslutningar var vVallledamot, 

och h ans största nöje var deltagandet i kammarmusik, varvid 

han själv speJade piano. 

Till de t y ttre var \VaJl snarare lång och något fe tlagd. 

De gråa mustascherna och det i spets klippta skägget förlä

nade honom en i våra tider m era ovanilig ansikts;typ . Hans 

förtroendeingivande sätt och h ans vänliga om tor intelligens 

vittnande ögon komma sent om ens någonsin att glömmas av 

Fr. Falkenberg . 

Hjalmar Humble. 

Carl Olof Hjalmar Humble var född den 4 septen1cher 1890 

i Norrtälje. Efter år 1909 vid Norra L,atinlärorverket i Stock

holm arvlagd studentexamen med betyget »berömlig » i mogen· 

het studerade H umble juridik vid Stockh olms högsko.la, där 

han å r 1914 avlade juris kandida texamen med så höga vitsord 

att han omedelbart emottog uppmaning att fortsätta studierna 

för att eventuellt ägna sig åt akademisk verksamhet inom rve

derbörlig disciplin . Av ekonomiska och andra skäl avstod 

Humble em ellertid ifrån a tt följa denna sn-rickrande anmaning 

och ägnade sig i stället å t annan verksamhet. Känd såsom 

framstående stenograf erhöll Humble redan vid unga å r an

ställning i sådan egenskap hos riksdagens andra kammare. 

Bumbles tjänstgöring i riksdagen blev indirekt avgörande för 
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hans framtida bana. Där blev han nämligen kamrat llled en 
ämbetsman i lantförsvarsdepartementet, på vars inneLan 
Humble torde hava sökt inträde i nämnda departement. Ar 
1914 antagen t ill amanuens i lantförsvarsdepartementet aYan. 
cerade I-Iumble sedan snabbt i graderna inom detta clc>par te
ment (sedermera försvarsdepartementet). Såhmda blc\ han 
andre kanslisekreterare 1918, förste kanslisekreterare l~JHJ, t. 

f. kansliråd i Kungl. Maj :ts kansli 1922, expeditionschef l \J23, 
t. f. statssekreterare 1924 och ordinarie statssekreterare 1 \J2 i. 
Vid tillsättandet av 1930 års försvarskommission erhöll Humb
le det maktpåliggande uppdraget såsom konunissionens gene
ralsekreterare, i vilken egenskap han kvarstod, till dess han 
i februari 1934 av Kungl. Maj:t förordnades till generalkrigs
kommissarie och chef för armeförvaltningens civila departe
ment. 

Uneler de senare åren hade eineUertid Humble sannolik! 
till följd av överansträngning dragits med ohälsa , fö r vilken 
han tidvis åtnjutit tjänstledighet. I april 1934 måste Ilumble 
för vård intagas å Maria sjukhus i Stockholm, där ha n den 
6 maj innevarande år avled, efterlämnande, såsom n ärmast 
sörjande, maka, född Wedblad, och två bröder. 

Genom Hjalmar Humbles död gick en sällsynt dug.mde 
ämbetsman ur tiden. Hans ämbe~smannagärning är b <.> h rlel

sefull för den gren av förvaltningen, åt vilken han ägnade sig, 
och kommer förvisso ej att sakna spår efter sig. I-Imnble ägde 
en mindre vanlig begåvning och arbetsförmåga. Utpriiglad 
pliktmänniska tänkte han aldrig på att skona sig själv, när 
det gällde arbete. Hans arbetsdag slutade i regel långt iu på 
nätterna. Varm försvarsvän sökte han alltid åstadkomma det 
under för hanelen varande förhållanden bästa möjliga för för
svaret. På grund av sin rättrådiga karaktär låg det IImnble 
varmt om hjärtat att söka ernå ett i möjligaste mån jiimnt 
avvägt tillgodoseende av de särskilda försvarsgrenarnas bNät
tigade krav. Humble var ingen stridens man. Därför sök1e 
han alltid verka fö,r utjämning av uppkomna divergenser I 
sin krafts dagar ägde han en sällsynt och för de mångahund:t 
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förtroendeuppdrag han innehade gagnelig förmåga att finna 
utvägar ur invecklade situationer. 

Som människe var Hjalmar I-Iumble den personifierade 
blygsamheten . Aldrig sökte han i ringaste mån framhäva sig 
själv och sin egen förtjänst. Han var en vänsäll mau, en god 
kam rat, en på såväl hjärnans som hjärtats område rikt ut 
rustad person, som mitt under arbetet stupade på sin post 
och nedlades i en mänskligt alt döma alltför tidigt bäddad 
grav. 

I-leder åt hans nrinne! 

Stockholm elen J 2 november 1934. 

A. R. Wallgren. 
Kansliråd. 

Carl Leche/·') 

Den 28 :e sistlidne september avled i Stockholm Kommen
dörkaptenen av l :a graden i marinens reserv Carl Henrik Al
ber t Leche. 

Son av Kaptenen i Gotlands nationalbeväring Henrik 
Leche och Vendela Liitkeman föddes han i Klinte (Golland) 
den 10:e december 1867. Både på fädernet och mödernet till
hörde han gamla kultursläkter. Redan halvannan månad ef
ter Carl Leehes födelse avled hans fader och flyttade då famil
jen till Västervik. 

Efter att under sommaren 1882 hava gjort sin första sjö
expedition på skeppet >> Abraham H.ydberg » blev Leche efter 
aspirantresa på korvetten »Norrköping » kadett vid s jökrigs
skolan 1883. Som sjökadett deltog han i sjöexpeditioner på 
korvetten :. Saga » (1884-1887) och på fregatten »Vanadis » 

*) Minnesteckningen författad av ledamoten Reinius. 
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( 1888- 1889) , varefter han 1889 utnämndes till underlöjl n. tnt 
vid flotLa n. Under åren 1890- 1893 var h an kommenderad P<t 
elt fl ertal sjöexpeditioner, bland annat å korvetten Sagas lang
resa (1890- 1891 ) till de vistindiska farvattnen, där korve tten 
under olika övningar kvarlåg under 2 % m ånader. 

Ar 1892 utnämndes L. till löjtn ant och genomgick u ndPr 
å r en 189i3 - 1894 instruktö1'skurs vid gymnastiska centraliu
s titute l. Som maren 1894 började h an tjänstgöm vid sjöka rte 
verkets m ä tningsarbeten och fr. o. m . 1~95 vid sjökarteverkct. 
Nu fick L. en sysselsättning, som mycket väl passade honom 
och h elt fångade hans intresse. Denna komm endering for t
gick under nio år i sträck med unelantag för den tid ha n 
uneler 1900- -1901 deltog i korvetlen Balelers långresa till \' iis l
indien där SL. Barthelemey bland andra platser besöktes. \r 
l 900 utnämndes han till kaprtcn. 

På höslen HI02 förHyttades L. till Kartskrona örlogssta
tion där han under perioden 190il- 1907 huvudsakrligen tjäll sl
gjorde vid skeppsgossekåren som kon<panichef och som marli d 
som fartygschef å övningsfartyget »J ::~r ram as >> . Handha vand('[ 
av de t unga 1nänniskomateriel, som där anförtrotts honom 
framstod för L. som en verkligt ideell uppgift , samtidigt S\) lll 

han aldrig för clt ögonblick förlorade må1et att fostra goda 
och ansvarsmedvetna sjömän ur sikte. 

Under 1907 komm enderades L. till >> Sjöinstrumenl- och 
Sjökarteförrådet >> i Kadskrona där han , med undantag för 
kortare sjökommenderingar kvarstannade som >> ä ldste officer» 
under sex år. Tack vare fallenhet och ett levande int resse 
för dc där förekommande uppgifterna och erfarenheterna l r an 
sin föregående tjänstgöring vid sjökm·teverket och dess !lliit
ningar var Lcche rätta mannen för de tta uppdrag. Dc nwra 
synliga resultaten av hans verksamhet från denna ~id äro de
vierings- och manöverbanan i Ka11Lskrona skärgård även som 
ett flertal artiklar i »Tidskrift för sjöväsende b rörande fartygs
kompasser och kompassjustering m . m . 

1909 invaldes L. i >> Kungl. Orlog'smannasäUskapeb och 
utnämndes 1912 till kommendörkapten av 2 :a graden vid flo t
tan och Hl17 till komm endörkapten av l :a graden i mar inPIL 
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Uneler oro·saren 1912- 191 7 hade han långvarig kommen
dering som fartygschef å ett flertal l :a klass pansarbåtar . Kor 
tare perioder tjänstgjorde L. därjäl11'l e vid sjökartevcrket samt 
uppehöll 1912--1918 lärarebefattningen i navigation vid sjö
krigshögskolans h ögre kurs. Efter ett kortare förordnand e som 
inspektör för navigationl'isrkolorna (15 feb r . 1918- 31 jan. 1919) 
blev h an ch ef för ekipagedepartementet vid flottans varv i 
Stockholm , vilken befattn ing h an inneh ade till sill avsk ed 
(1922). 

Omedelbart efter detta anställdes L. vid sjökarteverket där 
han sedan under 11 ar i följd tjiil11s lgjorde som l'edaktör för 
seglingsbeskrivningen >> Svensk Lots >> . Bland övriga arbeten, 
som under denna Carl Leehes sista och längsta tjäns tgöring 
vid sjökar teverket anförtroddes honom bör nämnas ano·rdnan
det av >> KompasskontroUinjcr i Stockhohns skärgård >> . 

Under sin långvariga tjänstgöring vid sjökarteverket och 
vid sjöinstrumcnt- och sjökarteförrådet i Kadskrona vann han 
5åväl r ik erfar enhet som fördjupand e kunskraper inom kom 
pass- och sjömätningsväsendeL I sjökarteverkets arkiv för 
varas många och vackra bevis på h ans flit , noggrannhet och 
förmåga. Å kompassjusteringsområdet torde han få räkn as 
så.5om en föregångsman. 

P å eget initialiv och som privat företag publicerad e han 
seglingsbeskrivningen >> Skärgård.slotsen >> (1918) , >> Stockholms 
skär gårdslobS >> (1924) samt den p ft engelska utgivna hamnbe
skrivningen >> Swedish Harbom·s >> ( 1928). 

Äve n inom det skönlitterära området var L. verksnm. 
Han s bå da långresor till Väs-tindien hade givit honom stoff 
och uppslag till romanerna >> Slavhandlarens testamente ,> 
(1917), »Rosenstenen >> (1918) och >> Tagalf1ickan >> (1929), vilk a 
rönte elt välvilligt m ottagande av den liHerära kritiken . 

Vid Navigationssällskapets kon stituerande (1922) valeles 
L. till detta sällskaps ordförande och kvarstod å denna förtro 
endepost tills han på grund a v oh älsa därifrån avgick ( 1933). 

I sällskapets tidning >> Navi'S >> ägnas honom i samband n1ed 
fi rnncle t av sällskapets 10-åriga t illvaro en varm hyllning var -



-612-

ur må anföras . >> Det är en betydande arbetsbörda, som c. L. 

axlat under dessa år då sällskapets arbetsuppgifter ulforma

des och dess verksamhet konstituerades. Det är med beund

ran och tacksamhet, som sällskapets medlemmar skördat den

na arbetsvillighet och hans aldrig sviktande intresse». 

Lcche var , som av dert anförda tord e framg å, en man med 

många intressen och stor arbetsförmåga och ägde han obe

stridligen en medfödd stilistisk talang. 
Öppet och flärdfritt var hans väsen och till sitt kynne och 

hela sin Higgning glad och vänlig. Överallt där han l ... o111 

spred han trevnad och glädje omkring sig. 
Carl Leche var sedan 1895 förenad i ett synnerligen lyd;:

ligt äktenskap med Elisabet Swanlund. Han söTjes närm::tst 

av henne samt av två söner varav Ernst är assessor i Svea hn\·

rätt och löjtnant i Norrbottens artillerikårs r eserv och Hakon, 

löjtnant vid Norrlands dragonregcmen te och aspirant i gene

ralstaben ~ivensom av en dotter Britta g. m. ledamoten av S\·e

riges advokatsamfund , jur. kand. HaraJd Bauer. 

Son lill den från Bobtein inflyttade godsägaren P. Dyrs

sen i dennes första gifte m ed Gustafva vVilhelmina Hagernr n. 

föddes D. såsom_ tvillingbroder till den tidigare bortgånge mni· 

ralen 'Vilhelm å Klagslorp i Skaraborgs län den 26 mars 18GS. 

Här undervisades han av privatlärare intill 1871 , då han vann 

inträde i sjökrigsskolans l :;l klas,s, seelan han året dessförin

nan gjort sin första sjöexpedition såsom extra kaelett å kor

vetten af Chapman. 
Efter genomgången sexårig kurs vid sjökrigsskolan ut-

*) Minnesteckningen författad av Hedersledamoten TJnger. 
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nämndes D. den 9 okt. 1877 sason1. den främste i sin åreråna 

till underlöjtnant vid flottan och elen 26 sept. 1881 följd; be~ 
fordra~< till löjtnant, den 5 o:ept. 188K till kapten, den 15 april 

1898 till kommendörkapten av 2:a gr. , elen 30 dec. 1901 till 

kommendörkapten av l :a gr., den 30 okt. 1903 till kommendör, 

den 17 febr. Hll l till konteramiral samt slutligen don 5 juni 

1917 till viceamiral. Efter avskedstagandet den 27 mars 1923 

kvarstod D. ylledigare åtta år i flottans reserv. 

Efter några års placering på Karlskrona station, varuneler 

han vintern 1878-79 deltog i en långresa med korvetten Bal

der till Söclra Atlanten, kommenderades D. på hösten sist

nämnda år att genomgå en tvåårig kurs vid Gymnastiska Cen

tralinstitutet Om samrama var han sjökommendemd, 1881 

som navigerings- och tillika aspirantofficer på korvetten Norr

köping. 
På hösten 1881 erhöll D. tills,t[mcl all inträda i cnnelsk 

örlogstjänst och började där sin tjän~lgöring som lieulen~nt å 

pansarskeppet Superb, som ingick i McclelhavsfloLLan, samt 

deltog härunder i sagda flottas operationer under kriget mo,t 

Egypten, bl. a . i bombarelementet a·,, Alexandria 1882, vilket 

renderade den sällsynta u~märkelsen att hliva tmclelacl nuld-t> 

medalj för tapperhet till sjö .~.s. På hösten 1882 övergick D. i 

fransk örlogstjänst såsom enseiyne de uaisseau å pansarfarty

get Redoutablc tillhörande escuclre d' cuolutions likaså i Medel

havet; kommenderingen i franska fiollan avslutades med en 

kombinerad torped- och minkurs i Boyarclville uneler året 1883 

:-~4, vilken utbildning var synnerligen gedigen och därigenom 

I smom tid tillförde vårt vapen många goda anvisningar och 

uppslag. 
Efter alt vid h emkomsten till fäderneslandet på hösten 

1884 hava anstä lUs såsom adjutant hos chefen för flottans 

mili tärpersonal , utsågs D. n btst följande år till sekretcrare i 

ct;n minkonunille, som under F. ,1\T, von Ollers ordförandeskap 

fatt sig förelagt all uppdraga riktlinjerna till uppsättande av 

ett fast minförsvar och anvisa vägen för bålsn<anshi'tllets av

skrivande och kom dess förslag också alt Hio·ufl's till urund fo"1· 
t bn · ~ 
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kungliga propositioner i dessa viktiga organisalionsfrågor. Sin 

so1n1narexpedition I!J·orde D. detta år i egenskap av 2:e flao·n 
V• t t"lb~ 

adjutant a den eskader, som blivit sammandragen till n eutra-

litetens skydd under befarade kt-,jgiska förveck lingar mellan 

England och Hyssland. 
Under åren 1885- 90 tjänstgjorde D. , med avbrott endas t 

för en långresekommendering n1.ed korvetten Freja till Viis i

inilien och Medelhavet vintern 1887- 88, såsom kadettofficer 

och lärare vid sjökrigsskolan och i sammanhang härmed pa 

kadettfartygets sommarexpeditioner. Sitt första chefsskap lill 

sjöss erhöll han år 1890 och då över 2. kl. kanonba1ten Sigricl. 

ett litet befäl visserligen men för en ung officer alltid lwly

delsefullt. 
Samtidigt med en sexårig kommendering i flottan s -,Jah 

åren 1890--9(5 upprätthöl1l D. från 1801 befaLLningen som (vil r 

förste) marinattache vid Kungl. :vt:aj :ts beskickning i Sl. Pl'

tersburg, varest han uppohöU sig längre eller kortare tid varje 

år och därunder bl. a. hade t illfälle att sommaren 189(i he

vista kejsar Nicolai H:s kröning i Moskva samt därifrån a v

lägga ett besök å Svar ta Havsf.loUan i Seba:stopoL I fi ollans 

stab hade D. hand om den ryska detaljen , men bland andra 

arbeten , för vilka hans kunskaper ul11.yttjades må anföras de l 

organisationsförslag till en sjökl~igshögskola, vilket i si\. t-(O I t 

som oföri.indrat skick sedermera blev gillat och stadfäst. J am

sides med tjänstgöringen i land pågingo under tiden näst an 

årligen kommenderingar till sjöss på sommareskaclrarna, var

av tvänne gånger såsom l. flaggadjutant Silt 'Sista tjänslgö

ringsår i staben var D. huvudsakligen sysselsatt m ed det ,t r 

bete på uppgört3ndct av ny signalbok och ny taktik , som un · 

der ledning av pris Bernadotte då uppdragits åt ett antal dii r

till betrodda officerare. Hesultatet blev av st6rsta hetyddse 

då flottan därigenom erhöll ett för den tiden fullt modenl t 

och på samma gång enkelt taktiskt system, anpassat efter den 

nya sjökrig1smaterielen. 
Under åren 1896- 1900 var D. kommenderad till sin· 

tions- och varvstjänst, först som chef för några matrosk 111 1 · 
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panier och sedan som ekipagemästare på Stockholms örlogs

varv. Efter att på som1naren 1897 hava tjänstgjort som se

kond på pansarbåten Thule beordrades han på höslen delta 

år , att i samma befattning u tgå med korvetten Freja på en 

längre exped ition till Sydamerika och Kongo. På utresan an

län d till Cap Verdesöarne insjuknade han emellertid här så 

allvarligt i kli matfeber att han efter en tids sjukhusvistelse i 

St. Vin cent nödgades att över kontinenten begiva sig hem. 

Knappt återställd till hälsan insjuknade han på våren 1898 

i en lun gsäcksinflammation , som nödvändiggjorde en längre 

tids avkoppling från aM tjänstgöring och för fmm liden tvinga

de h onom aH iakUaga den slörsta försiktighet . 

P å sommaren 1899 såg ban sig emellertid åter i stånd alt 

gå till sjöss och förde under smnnuaren i egenskap av avdel

ning'schef från logementsfartyget Lagerbjelke befälet över vår 

första torpedskola , förlagd till Gälnan i Stockholms skärgård. 

Vint ern 1899--1900 arbetade D. sorm ledamot i elen kom

mitte, vars betänkande i sinom tid lados till grund för det 

nysk apade kustartillerivapneh organisation, i samband var

med det fasta m införsvaret däri inrangerades. 

Då D. på hösten 1900 krullades till chef för sjökrigsskolan 

väntade honom där bL a. omsorgen om den nytillkomna kust

artiller ilinjens inarbetande i org'anisationen samt vidtagandet 

av erforderliga atgärder för en hastigare ökning av flottans 

officersk årer. vilket problem som bekant löstes på det sätt, 

att ynglingar från lägst nedre sjunde klassen i allmänna lä

roverk inympades på skolans fjärde klass och sålunda efter 

endast tre års vistelse i sjökrigsskolan kunde vinna befordran 

till officerare, ett system som mot mångas förväntan gav över

ra,skande goda resultat. 

De tre för,sta åren av sin chefstid vid sjökrig'sslwlan ut

gick D. om somrarue som chef å något av kadettfartygen; 

avan cerad till kommendör tjänstgjorde han emel1ertid som

Ularen 1904 som divisionschef å en pansarbåtsdivision i kust

flottan med sitt befälstecken blåsande å Thor. Under unions

brytningens tid sommaren 1905 upprätthöll han .stationsbe-
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fälhavare- och varvschefsbefattningarna vid Stockhohns sta
tion. 

Efter att endast några veckor på hösten 1905 hava be
klätt ämbetet såsom chef för sjökrigshögskolan förordnades 
han i nov. s. å. till varvschef i Stockholm, på vilken befattning 
han kvarstod i fem år eller till 1910, då han, genom m ångsidiP" 

" utbildning och vittomfattande erfarenhet härför synnerligen 
väl kvalificerad, kallades till chef för mm·,införvaltningen . 

A ven under sin tid som varvschef var D. f<lerfaldiga gang
er kommenderad till sjöss. SMunda var han SOinmaren Hl07 
åter divisionschef på en pansarhM:sdivision, denna gång em
barkerad på Oden, samt förde under höstens stora krigsöv
ning befälet över hela kustfloHan utökad med ett antal för 
hyrda trupptran:sportfartyg, varå delar av Bohusläns r egemen
te med hästar och tross vom inskeppade. Att den honom 
härvid förelagda allt annat än lätta uppgiften atl under rå
dande svåra väderleksförhållanden få de inirustade trupperna 
oskadda i land i holmslänska skärgården på eU mycket J"ör
tjänstfult sätt löstes , lärer ej av någon bestridas. P å varen 
1908 förde han vidare från pansarhälen Oscar II befälet över 
den eskader, som till Ryssland överförde H. M. Konungen 
jämte hertigparet av Västergötland med uppvaktningar till 
prins \Vilhelms förmälning med storfursrt~nnan Maria, samt 
ingick under Hans Majashits därav föranledda uppehåll i 
Tsarskoje Selo i dennes ,svit. Hösten 1909 var han slutligen 
på Oden chef för hä<stens skjutskoleskader å Hårsfjärdcn. men 
blev detta hans sista befäl till sjöss. 

Såsom särskilt bevandrad i frågor rörande utbildningen 
vid sjökrigsskolan uppdrogs åt D. år 1906 ordförandeskapet 
hland sakkunniga för denna anstalts omorganisation. Fruk
len av dessas arbete blev ett betånkande, som låg till grun d 
för en omdaning i den riktning att antagningsåldern sattes 
högl'e och på reallinjen avlagd studentexamen sattes s{tson1 

villkor för inträdet, i samband varmed utbildningstiden vä
sentligen avkortades. Härigenom frångicks den gamla prln· 
cipen med en jämnlöpande militär och humanitär ulbildoJng. 
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börjande på ett långt tidigare stadium. TiH en fullt så långt 
gående reform kunde D. ej an1s,luta sig, men lyckades ej vin
na gehör för sina betänkligheter härutinnan. 

T yngdpunkten av D:s l~vsgärn~ng i sjövapnets tjänst blev 
förlagd till marinförvaltningen. Här vän:tnde honom ock sär
skilt tyngande arbetsuppgifter, främst utförandet av det ny
byggnadsprogram för marinen, som blivit av 1914 års riks
dag stadfästat Den flytande materielen skulle jämlikt detta, 
förut1om med psk. Sverige, som redan påbörjats, ökas med 
pansarfartyg, jagare och ubåtar, varjämte omfattande moder
niser in gsarbeten å äldre materiel voro anbefallda. För det 
fasta kustförsvaret skulle nya fästningar byggas och bestyckas 
samt dess rörliga artilleri nästan helt nyuppsättas. Vidare 
skulle en ny örlogsdepå anläggas vid Angermanälven och slut
lig-en Nya Varvet vid Göteborg betydligt utvidg<a,s för ~såväl f,lot
tarrs som kustartilleriets behov. 

Och upp i allt detta utbröt världskriget varigenom bygg
nadsplanen i hög grad förrycktes på grund av allmän pris
stegr ing och försenade eller aUdeles uteb<livna leveranser av 
kontrakterad materiel. Härtill kom, att hela flottan mobili
serades och kustfästningarna sattes i kvigsberedskap. Under 
hela den tid , som kriget varade, förblev också :t1lottan i större 
elle r mindre grad mobiliserad i och för neutralitetsskyddet 
och skulle tillhandahårlas alla de utredningseffekter av olika 
slag, som härför erfordrades. Här må ock påpekas hurusom 
under tidsrymden i fråga ett heU nytt vapen - flygvapnet 
-- framträdde och med stöd av under kriget gjorda erfaren
heter gjorde sina vittgående fordringar gällande. Men trots 
allt kunde maskineriet håHas i gång så länge kriget räckte, 
må vara att det på s~ina håll ej kunnat undgå att hliva starkt 
förslitet. 

Efter fredsslutet uppstod emellertid ej omedelbart någon 
lättnad utan snarare tvärtom . Den alltjämt kvarstående dyr
tiden, som särskilt gav sig till känna i ökade arbets- och ma
teria~priser, ås tadkom nämligen en alltmer växande svårighet 
att få beviljade anslag att räcka och försatte på den grund 
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förvaltninaen of ta i ett ytterst brydsam t läge. D. lyckades 
visserliaen° bem.ästra dessa, men kunde härvid ej för m~ts hi
träda d: nedbrytande metoder, som. av den då sitbande liberal 
socialistiska samlingministären anvisade,s. Mot dessa prote
sterade han med pondus och kraft 

Denna rakryggade och modiga hållning kostade D. km, 
chefsskap över marinförvaltningen. Hans avlä~sn~nde !.iJur. 
des för att ej väclw allt för mycket uppseende, 1 tvannc ~'!ap
per: I okt. 1919 erhöll han från dåvara.nde chef:n för sj(l1Ör
svarsdepartcmentet en förfrågan, huruvida han onslu~d c lllo t
taga uppdraget att såsom ordförande leda e1~ sakku~m1g u l rPd
ning rörande förrådsverksamheten vid mannen , v~~ei -~"kalle 
medföra ett tillfälligt frånträdande av chefsskapet for for nd l-

. aen D utbad sia betänketid men innan han avgi.vil 1n;~ot n1n0 . . o ' ... svar förordnade K Maj :t en av avdelningscheferna 1 am lwb-
verket att under den tid förrådssakkunniges utredning pag1ck 
utöva chefsskapoL Det definitiva avskedandel ägde rum pa 
eftersommaren följande år. 

Innan sin avgång från marinförvallningen hade D. emel-
lertid, trols andra trägna göromål, hunnit verka i tv~inne lw
tydelsefulla utredningar av organisa lo risk art. Så va~·. ha n 
1911 ordförande i den kommitte, som utarbetade det fo r~ b g 
till marinläkarekårem organisation, viikel sedermera "~ 1 •m 
statsmakternas gillande. Och l 917 blev han m_itt under brin
nande kricr likaså ordförande för de sakkunniga med parla
mentarisk; insla?·, som fingo i uppdrag att ingiva ett efler vi'isa 
riktlinjer avpas:.'1t förslag till modifikationer i marinförv:>ll
nino·ens egen instruktion i avsikt att tillförsäkra avdelnin gsr llc
fen~a därstädes större handlings- och beslutanderätl. D· Lta 
betänkande lio·uer till grund för instruktionen av år 19HL \r 00 dl. 1916 var D. en av siatens representanter vid underhan msnr-
ne med Stockholms slad rörande markbyte vid Kuknäs och 
Lindarängen, vilka resulterade i ett avtal, tack vare vilket flot
tan blev ägare av stora områden på Djurgården, BeckholUlCD 
och Fjäderholmarne. 

Utan arbetsuppgifter blev D. ej heller efter sitt avlägsn 11~-
de från marinförvaltningen och med alch·ig svikande at·h· ·b-
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Just och energi ägnade han sig M de nya uppgifter, som -
Jl]å vara för att utåt tjäna honom såsom laga försvar - ble
vo h onom förelagda. I elen ))marinbereclning )), som konsti
tuerats av fackmän på olika omr~tclen för att tillhandagå för
svarsr evisionen av år 1919 med !1egärcla utredningar satt D. 
sålunda såsom ordförande och inlade som sådan stora förtjän
ster om det yttrande och förslag vilket i okt. l 921 av bered
ningen blev till K Maj:l avgivet· och vari del bl. a. heter att 
)) det kan och får icke döljas , att floltan gar n1.ol en för riket 
farlig värdeminskning, för v:l.rs förekommande åtgärder, allt 
kraftigare och dyrbarare i den mån de uppskjutas , ovillkor
ligen måsle vidtagas om Sverige yerkligen vill äga en örlogs
flotta värd detta namn )) . Delta sym1erligen auktorilaliva akt
stycke, som på grund av sin hemliga natur tyvärr även inom 
marina kretsar hlivil föga känt , upptogs av försvarsrevisionen 
ej ens till behandling! 

Sedan m:1rinheredningen avslutat sina ::u·beten, uppdrogs 
åt D. att vara ordförande i nmrinundervisningskommissionen, 
i vilken befattning han kvarslocl några månader efter sin av
gång ur den aktiva tjänsten, vilket ägde rum den26mars 1923. 

Under eU skede av sitt liv ägnade sig D. jämväl åt kom-
-munal verksamhet då han åren 1901--13 tillhörde Slockholrns 
stadsfullmäktige. Bland de förli·oendeuppdrag han här er
höll må nämnas ledamotskap i drätsel- , handels- och sjöfarts
och lönenämnderna samt clirektion<:'n för navigationsskolan · 
det var ock han som tog initiativet lill sislnänu~da skolas ny ~ 
byggnad. De hopade göromålen i marinförvallningen nöd
gade honom emeUerlid 1912 att undanbedja sig återval. En 
lång följd a vår var D. medlem av Skeppsholms församlings 
kyrkoråd. 

I örlogsmannasällskapet invaldes D. [n· 1 89(-i och i krigs 
vetenskapsakademien år l 900. 

Bland från trycket utkomna arbeten av D:s hand må h är 
särskilt erinras om )) :Minnen från unadomsåren till SJ·Öss och " lands,, som utgör en sammanfattning av förra delen av den 
~erie >>Nära sex decennier i flottans tjänst» , som seelan några 
ar pågått i tidskriflen Vår Flotta, och som omfattats med så 
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stort intresse på grund av ej mindre dess auktoritativa halt 

än ock av en lika fängslande som. av sann humor kryddad stil. 

En mera välskriven skildring av sjöofficerens liv under den 

stora genom.brottsperioden vid förra århundradets 'S~ut får man 

leta efter . 
För att se sig i stånd att tillryggalägga en levnadsbana 

som den, vars ytterkonturer här ovan blivit uppdragna, fordras 

såväl begåvning som arbetssam.het , varav åtnrinstone endera 

egenskapen i superlativ gr~ad . Gustaf Dynssen var lycklig nog 

att besittla båda, i det han m ed ett klart förstånd förenade ett 

tjäns tenit som. torde få söka sin n1ake. Han förfogade silsom 

yterligare tillgång över en ej vanlig stilistisk begåvning , vilket 

kom honom. synnerligen väl Lill pass vid utformandel av de 

m ånoahanda utredningar och betänkanden, i vi'lka han varit 

den ~rivande kraften. Men även vid sidan av den rena tjän

steutövningen ställde han - och detta även efter avskcds

J!ao·andet _ sin rika erfarenhet och sin fint skurna penna till 
o . 

förfaoande för värnarrdet av vår floHas hd efter annan hota-
o . 

de bestånd. Det var icke minst för att under detta manna 

försv,::1rskrig inom egna gränser ej riskera att beträda valplat

sen med föråldrade och på den grund mindre effektiva va

pen , som han in i det si•SJta m ed osviklig uppm.ärksamhet f~lj
de de föredrag och utbildningskurser rörande modem kng

föring till sjöss, vilka i o}ika sammanhang anordnats i hu-

vudstaden. 
Också var en varm hängivenh1~ t för vap net etl a v dc 

mest framträdande dragen i D:s karaktär. Denna känsla följ

de honom i oraven oorumlad, till trots av att den för vis~o ul-
o o """ l 

satts för påfrestningar av sådan art, att de hos en mindre -.qa s-
. s·· . ' ·ftas 

stor natur lätt noa kunnat komm.a den att svalna . ar s\ 
o -

på det sätt, varpå D. drygt tre år före sitt inträde i pensw;.~~ 
åldern avlägsnades från den förtroendepost såsom chef 

01 

· ·· · "lk l d " sedsn ett marinens ekonom1ska overstyrelse, n en 1an a .. 
· ·1 o f"" h oll d ed crkand 

decennium under excephon e lt svara ·or a an en m 

skicklighet och ospart nit förvaltat. . " 
· ·· f d 1 1· t" l k · ktur·anj)'l'-'·"l1J\1 t> KomJWOm.rssfor aran e oc 1 po 1 1s { on.]nn c " 

·· 1 els
hade i D. ingen anhängare. Från de krav b an som alll) 
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man uppställt såsom ofrånkomliga fö·r flottans vidmakthållan 

de vek han ej en tum. Mot alla genomgripande organisations

förändringar hys te han en djupt rotad misstro. Sålunda be

kämpade han m ed känd tal-ang såväl för'Slaget om för'Svarsde

partementens sammanslagning som planen på ett gemensamt 

bögsta förvaltningsorgan för h ela försvarsväsendet , i för'Sta 

fallet utan, men i andra med fram,gång. I-Ian var desslikes 

en bestämd motståndare till den sedan ett 10-tal år påyrkade 

omstöpningen av marinens överstyrelse. En organisation, som 

väl stått sig mot världskrigets påfrestningar , ansåg han ej vara 

mogen för avskrivning - man vet vad man h ade, men bra 

litet vad man kunde råka att få. Quieta n on m ouere, »det, 

som är lugnt, bör ej uppröras » var i stort sett på detta om

råde D :s maxim. Benhård i sin konservativa läggning var han 

därför ingalunda. »>ngen bäre förmätna händer på föryng

mndets , som tillika är skapelsens och naturens ordning », men

te han, »men ingen sönderplocke heller lä ttsinnigt det pröva

de, vördnadsvärda gamla och låte det av dagerns vindar för

skingras ». I sanning tänkvärda ord. 

Tidigare har berörts D :s varma kärlek till sitt vapen. Den

na känsla var emellertid icke av den sort, som intet begär 

men så mycket fördrager, ty liksom på sig själv ställde han 

på underlydande stora fordringar. Som känt är röner ett dy

likt handhavande av förmanskapet icke ailtid gillande och för

ståelse hos dem det vederbör, utan utlöser ofta en opposition, 

som nog vet att göra sig hörd. En dylik kalamitet undgår mi

litära befälhavare, vilka begåvats med något större mått av 

handlingskraft och självständighet endast i sällsynta undan 

tagsfall. Till dessa undantag hörde icke D. lika litot som bro

dern \ 'Vilhelm. Båda blevo också på s:in tid utsatta för de 

hätskaste anfall, ej minst i den dagliga pressen, varest man, 

givetvis helst under anonymitetens miTsk, firade verkliga or

gier i utfall mot och kritik av det s. k. D-systemet. Bröderna 

D:s ställning var emellertid allt för stark för UJtt deras aukto

ritet härigenom skulle bliva rubbad, och stridens böljor lade 

sig så småningom av sig själv. Numera lärer väl ej heller 

någon vilja förneka , att detta brödrapar uneler en högst bcty-
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delsefull genomhrollsperiod för vår flotta framslått -, 0 111 en 

av detta vapens allra förnän1sla tiLlgångar. 

Lu ttrad genom dessa sin m.annaålders strider och <>fter 

hand vinnande allt större förståelse för och överseende llled 

de mänskliga svagheterna och ofullkomlighelerna i sin 0 111_ 

givning, blev D. med tiden en helgjuten personlighet som ork

så så småningom fick erfara glädjen och tillfreclsslällelsm att 

i dc mest skilda läger se sin gärning allt mera uppskatlad och 

sin person allt mera a v h ållen. Det torde ej heller ligga nagon 

överdrift i det påståendet att D. vid slutet av sin bana fr am

stod såsom flol tans mes l uppburn e officer, varå han ock vid 

skilda tillfällen från kamratkretsens sida erhöll dc m est otve

tydiga bevis. Den vackraste hyllningen gick dock h ans tim

liga öga förbi: del var när hans mangrant santlade vapenbrö

der efter sin vördade nestors jordfåstning till fots ledsaga lie 

hans stoft på den sista färden över den bro, som så otahga 

gånger under fem decennier och däröver fönnedlat hans 'äg 

till den av honom så högt älskade Skeppshoh11cn. 

Efter att pit en ångbåtsresa i Mälaren sistlidne aug. ha

va ådragit s·ig en stark förkyln ing nödgades D. kort därpa in

taga sängen. Härifrån uppstod han aldrig , efter clt sakta .w

tynande avled han den 24 oktober i kretsen av sina n i1rm aste 

anhöriga. 
D. var sedan 1885 i e tt si=i.Usynt harm oniskt äktenskap för

enad med Elsa von Otte'l·, dotler till viceamimlen och si a ts

rådet Carl Gustaf von Otter och dennes maka f. BoHman. .lii m

te henne stå såsom närmast sörjande vid båren fyra siincr , 

samtliga officerare, varav två vid flottan och två vid h ären, 

samt tvännc gifta döttrar. 

För dem kännes sorgen sär,skilt bitter, men kan den må

hända i någon 1nån lindras av vissheten därom att det vackra 

och eftcrföljan:svärda exempel som elen borrlgångne gisil på 

pliktuppfyllelse, omutlig rättskaffenshet och fosterländ sk t ~i n

ne sent skall fö rgätas av svenske örlogsmän. 
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Karlskrona krigshamn. 
.A.nföranuc å örlogsmannasällsk apets högtidssammanträde den 15 

november 1934 av Sällska]Jets ordf örande, H eders

ledamoten Lindsström. 

Såsom alltid varit förhållandet vid tillkomsten av ett för 

krigsföretag till sjöss brukbart vapen, så har även vid krigs

flygplanets LillkonJJst det påståendet blivit framkastat, att ör

logsfartygens dagar voro räknade. Bortopererar man emeHer

ti~ , so.m sig bör, därifrån allt det, som har srin grund i panik

st~n~nmg celler ljusskygga intressen , så kvarstår förvisso på åt

skilliga hall en oro av det lojala slaget för att flygplanet i hög 

grad skulle ävenlyra örlogsfartygens uppträdande. Flygfaran 

unde!'skatt3's h eller icke inom den svenska marinen, nåo·ort som 
. . 

b 

Jag tror 1cke heller sker inom den svenska armen.. Det är 

uppenbart, att flygangrepp kunna få stora verkningar både 

mot ör~ogsfartyg och trupper i Iand , både mot kaserner, am

lmmi tionsfabriker, kraftverk, järnvägsstationer, järnvägslinjer, 

varv och befästningar. Men detl:a är icke något säreget för 

~lygangreppen. Framg:l ngen i eU krigsföretag beror nämligen 

Icke på anfallsvapnet utan även på försval'svapnet. Ett enda 

välutrustat kompani exempelvis skulle med tiden kunna för

inta en stormaktsarme, som man avväpnat, likasom en enda 

nwtortorpedbåt skulle kunna förinta en stormakrtsflotta vil

kens kanoner och ankarklys man förnaglat. Men äve1~ om 

man ser bort från dylika verklighetsfrämmande exempel, så 

är det tydligt, att så länge inga försvarsvapen funnos mot 
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flygplanen , då voro i själva verke't alla andra kr:igsmcdd till 
ringa nytta . Det ligger emellertid i sakens natur, att ell fö r
svarsvapen kan tillkomma och utvecklas, först efter det an
fallsvapnet framstått, och särskilt i fråga om flygplanet ha r 
försvarsvapnet varit försena,t, beroende kanske främst på pro
blemets jämförelsevis invecklade beskaffenhet. På senare lid 
har emellertid försvarsvapnets utveckling fmmskridit h asliga
re mot stor effektivitet. Flygvapnet åter är icke mindre brä<'k
ligt än andra anfallsvapen, det är icke h eller längre varl-.cn 
oåtkomligt eller osårbart. Det är följaktligen icke heller läng
re fråga om en diktatur från luften utan om en kamp mellan 
vapnen där samt mellan dem och vapnen på jordytan. 

Men väl att märka. fiender emellan. Den svenska m,ni
nen är för sin del fullt övertygad om Sveriges behov icke hlolt 
av en stark örlogsflotta utan även av en stark luftflotta, vilka 
i intim och förtroendefull samverkan med varandra skola mö
ta fienden, varhälst han nalkas våra kuster. Den svenska ma
rinen hoppas också p~t , att denna s,1Jarka luftflotta skall kom
ma till i nära framtid , men elen tror att detta både kan och 
bör ske, utan att därföre den svenska marinens brukbarhel och 

nödvändighet skall behöva misstänkliggöras. 
Härtill saknas också icke blott förevändning utan äwn 

grund. Den på senare år allt mera stegrade nybyggnadsverk
samheten inom de ledande marinerna, vilka ju tack vare sma 
större tillgångar i högre grad än andra kunnat genompröva 
frågan, visar att flygfaran icke lett vare sig till avskaffande 
eller ens till inskränkande av någon örlogsfartygsklass. Dc på
gående flottförhandlingarna i London bära vittne om, att bia td 
annat bärarna av de kraftiga fartygskanonerna alltjämt :·ro 
oumbärliga faktorer i försvarsproblemen. Detta är ocksa -;å 

mycket naturligare, som de stora artillerifartygen icke blott 
föra de kraftigaste kanonerna utan tillika, och det i både de
fensivt och offensivt hänseende, äro de även mot flygangrep p 
bäst skyddade fartygen. Defensivt genom att deras depla~e
ment medgiver anordnande av det starkaste skyddet, offcn<;tvt 
genom att deras dimensioner medgiva uppställande av del lal-
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rikas te och kraftigaste luftvärnsartilleriet. I själva verket fin
nes det i hela världen intet krigsmedel, som är så späckat med 
luftvärnspjäser som ett modernt, större örlogsfartyg, varigenom 
också detta äger förmåga att i hög grad skydela icke blott sig 
självt utan även andra i närheten varande anstalter både på 
vatten och i land, varthälst detta fartyg kommer. När det där
före i vårt land har kunna t framföras ett påstående, sådant 
som att >' pansarskeppen äro särskilt ömtåliga för flyganfall », 
så m åst e detta bero på en anmärkningsvärd okunnighet om de 
verkliga förhållandena, därest det icke rent av dikterats av 
illvilja. 

Sverige intager icke någon undantagsställning bland de 
världens många nationer, som äro belägna vid hav av Öster
sjöns storleksordning eller större, som hava en lång och öm
tålig kust att skydda, som äro i framträdande grad sjötiaran
de och som h ava större intressen att skydda till sjös,s. Dessa 
intressen måste bevakas och försvaras på de platser, där de 
föreligga, och detta kan lika litet i Sverige som i andra län
der av liknande struktur ske utan en kraftig, sjögående flotta. 
Maktförhållandenas ombalansering, gränsernas ändrade fördel
ning och krigsmedlens utveckling h ava lett därhän, alt icke 
minst i Östersjön de mindre flottornas rörelsefrihet till sjöss 
i jämförelse med de störres i väsentlig grad vuxit, och allt pe
kar på det riktiga och berättigade i, att den för vårt riksförsvar 
alltjämt oundgängliga, kraftiga örlogsflottans operationer för
läggas till sjöss. Men i och med delta skärpes också kravet 
på, att örlogsflottans baser äro valda med hänsyn till och ut
rustade för dessa flottans operationer. 

Dc egentliga Ostersjön -- från Åland till Falsterbo -
är det mellersta av de tre havsbäcken, som omgiva vårt land . 
Redan för att möjliggöra sjöstyrkors förflyttningar till och 
från de angränsande havsbäckena, Bottniska Viken och Väs
terhavet, samt deras operationer därstädes , är det nödvändigt 
att förfoga över en operationsbas ungefär i vardera ändan av 
den egentliga Östersjön. Men delta hav utgör icke blott det 
Dlellersla utan även det s~törsta och viktigaste av de tre havs-
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områdena, varföre de mest mnfattande och de viktigasic av 

flottans operationer också med stor sam1olikhet komma alt 

bliva förlagda dit. Vid sådant förhånande erfordras tva ope

rationsbaser med ovannämnda läge, på det att den erforder

liga rörelsefriheten sknll kunna betrygga1S. Tysklands erfa

renhet från världskriget är därvid lärorile Genom alt fltYi l

Jigt medverka till stängandel av Bälten betog sig Tyskland 

möjligheten alt låta större sjökrigsoperationer utgå eller ater

gå genom Skagerack, varföre hela baseringen blev summan

trängd till Nordsjöns sydöstra hörn. Att detta var felaktigt, 

inses nu icke blott inom tyska fackmannakrelsar. Det YOJ'e 

oklokt att i Sverige upprepa liknande misstag. 

I Östersjön skärpes dessutom behovet a v två operalion<.;

baser, belägna på nu angivet säU, genom Gollands läg<> och 

utsträckning. Denna ö d_ikterar naturligtvis i hög grad liigd 

av flottans operationslinjer, och vare sig ett företag gäller en 

trakt av Östersjön vä:ster om eller en öster om Gotland , är det 

tydligt att operationen måste icke blott alternativt kunna ut

gå från utan även alternativt kunna återvända till ett has 

norr eller till en has söder om denna ö. 
Frännnande flygvapens tillkomst hava emellertid skjutit 

i förgrunden sjöoperationer även mot Gotland självt. D<•l fö 

religger alltjämt risk för, att en fiende söker sätta sig i be 

sittning av ön för att begagna den för sina operat~oner. :\len 

i så fall blir det numera fr:lga om icke blott örlogsfartygs u l an 

även luftfarhrQ's operationer därifrån. Redan minnet av l;:nr

tan är nog tÖ~~ att klargöra, huru farl ig för det svenska !"'st

landet ända ned till Skåne, som en fientlig flygbas på Gol l md 

skulle vara. Ön kan emellertid aldrig bliva »sig selv nol 

fÖI'Svarshänseende. Om besittandel av en ö är av sftdan be

tydelse för en fiende, att han sätter in verklig kraft på l·riiv

randet, så visar sjökrigshistorien att ön också förr eller se

nare faller i fiendens hand, därest denne är herre i sjön. Go t

land m åste emellertid försvaras , och detta icke Mott och fraJU

för allt emedan det bildar en del av våTt fädernesland. tdan 

även för att uprättandet av en fientlig sjö- och flygb as thr-
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srtädes skall kunna förhindras. Försvaret av Gotland kan 

icke ske utan en stark örlogsflotta och en stark luftflotta. Den 

förstnämndas tvenne baser i Östersjön hava däricrenom blivit 
än behövligare. "' 

. i~_ven i .:tt annat hänseende äro förhållandena i det egent

liga OstersJOn egenartade, nämligen i avseende på klimatet. 

J ag vill _i detta sammanhang endast erinra om, alt i segelfar

tyg~ns lider all sjökrigföring var så gott som omöjliggjord i 

av IS mera besvärade farvatten. Detta var anledninoen till 
.. o ' 

att i Ostersjön - i motsats trill å andra sjökrigsteatrar, s:lsom 

~ngelska Kanalen, Atlanten och Medelhavet - sjökriget prak

tiskt sett upphörde vinlertid och far,tygen förlades till varven, 

avrustade och avtacklades, för att, då isen började smälta, 

åter upptacklas och rusta . An i dag lider vår floHas organi

sation av följderna av detLa förhållande, nämligen så till vida, 

som flera av dess moderna fartyg då och då avrusta för att 

efter år eller månader [tter rnsta , 1ned:m det i alla lodande och 

i m ånga mindre mariner är en självklar sak, att ett örlogs

fartyg, så snart det färdigbyggts, förbliver rustat och benl:an

nat, om möjligt ända tms det tjänat ut sin tid. Detta är ock

så med den moderna materil'len en nödvändighet, om farty

get skall vara brukbart redan vid krig1sutbrottet. Med till

komsten av maskindrivna örlogsfaPLyg har naturhindret mot 

ett sådant förfarande fallit bort även i av is besvärade hav, 

m en det är uppenbart, att ju mindre isen besvärar, desto lätta

re är det att ordna och genomföm vinterövningarna, och i 

~etta hänseende är Karlskrona en särskilt värdefull tillgång. 

Aven uneler hårda vintrar finnes möjlighet att uf·anför Karls

kr_ona bibringa besättningarna sådan utbildning, aLt fartygen 

bhva brukbara för krigsoperationer vid den tid , då sådana 

bliva möjliga även i nordligare farvatten. 

Särskilt efter den nygesta ltning, som ägt rum i politiskt 

hänseende vid Östersjöns stränder, är det nödvändigt att vid 

undepsökningar om det svenska försvarsproblemet taga hän

syn till olika krigsfall, däribland sådana, där vår huvudfront 

till sjöss är vänd mot öster och sådana, där den är vänd mot 
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söder. Allt efter det håll, åt vilket huvudfronten är vänd, kon1 _ 

mer då den ena av de båda pl'imära baserna att spela rollen 

av framskjuten övervägande operativ bas, den andm rollen av 

mera tillbakadragen repa1·ationsbas. Beroende av styrkeför

hållanden och av krigsföretagens större eller mindre fram

gång kommer elen framskjutna basens karaktär av operations

bas att i större eHer m.inclre grad accentueras, och i varje fall 

måste reservmöjligheten finnas, att till elen tillbakadragna ba

sen förlägga icke blott reparationsverksamheten utan även 

utgångs- och återgångspunkterna för den operativa verksam

heten. De båda baserna utgöra därföre vid front mot öster 

och vid front mot söder vamnclras spegelbilder och komplettera 

varandra inhördes, varföre också båda måste vara skickade 

för sin uppgift. Att därvid Karlskrona är och alltjämt m åste 

förbliva den större örlogsbasen, har sin naturliga förklaring 

främst däri , att några enskilda varv icke finnas i orten, vil

ket däremot är fallet i Stockholm. Vidare är den nuvarande 

avvägningen stationerna emeHan betingad av att Karlskrona 

kan upvisa den största tillgången pä vid marinen traditions

bunden personal. Värdet härav kan icke uppskattas i pen

ningar. Den nydaning av Stockholms örlogsstation, som ef

ter mer än en generations strävanden och arbete, utredning:w 

och förslag, nu måhända kan bliva en verklighet , har uteslu

tande till ändamål att förhjälpa stationen ur det materiella lä

gervall, vari årtiondens utredningspolitik försatt densamma. 

Jag vill vid detta tillfälle uttryckligen framhålla , att marin

myndigheternas förslag till Stockholms örlogsstations n ych

ning icke innebär någon ombalansering i något hänseende .w 

de två krigshamnarnas inbördes kapacitet. Det utesluter, åsi

dosätter eller uppskjuter icke häller de förbättringar , som er

fordras vid Karlskrona. 
Men - likasom å örlogsfartygen själva - måste vid ord

nandet av k1igshamnarnas försvar även den nytillkomna faran 

från luften noggrannt beaktas och åtgärder däremot vidtagas 

såväl i passivt som aktivt hänseende. I förstnämnda hän<>ecn

de är Karlskrona lyckligt lottat, därigenom att långt före flyg-
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farans tillkomst dess anstalter karakteriseras av en för krias-o 
ham nar i allmänhet långt driven spridning. Åtskillig-t kan 

och bör ytterligare göras i detta hänseende, likasom en utveck

ling måste ske av skyddsrummen för personal och viktigare 

ma teriel. Den aktiva sidan av försvaret erfordrar utbyggan

de av luftvärnet i Karlskrona likasom å andra viktigare orter 

i riket. Planer för såväl det passiva som det aktiva luftvärnet 

finnas ularbetade och deras tillgodoseende stamuar inom rim

liga kostnadshelopp. Planer på jämväl civilbefolkningens 

skyddande genom defensiva tågärder äro under utm·be tande. 

Slulligen erfordrar luftvärnet en med detsamma samver

kande luftbevakning, vilken fråga redan är i stort sett löst. I 

fråga om luftlx~vakningen har Ka1;lskrona i likhet med varje 

annan vid kusten liggande krigsh amn den svagheten, att luft 

bevakningsstationerna åt sjösidan icke kunna skjutas fram 

lika lån g t som åt landsidan . Denna svaghet bör upphävas i 

Karlskrona likasom annorstädes genom abt hålla luftutkik även 

från till sjöss posterade bevakningsfartyg ävensom genom en 

efte-r omständigheterna avpassad eldberedskap hos luftvärns
pjäserna. 

Karlskrona krigshamn är b etingad av strategiska skäl, nu 

likasom vid dess grundläggande, vilket skedde för alt bereda 

en välbelägen has åt den sjögående svenska örlogsflottan. An

läggandet skedde, seelan den politiska geografien förändrats, i 

och med alt Sverige erhöll sin naturliga gräns i södra Öster

sjön . . Denna gräns beslår än i dag. och härföre hava vi att 

i stor utsträckning lacka vår sjögående flottn och denna i sin 

tur just sin södra operationsbas. studerar man närmare den 

förändring i Ostersjöns politiska geografi, som ägt rum i våra 

dagar och som dc·ss hältre icke inkräktat på Sveriges land- el

ler sjöterritorium , så skall man finna, att dessa förändringar 

snarare ökat än minskat Karlskrona krigshamns betydelse. 

AnläggandeL av denna hamn skedde på en tid då kricret 
' "' 

ännu Yar en levande realitet för del swnska folket. Det skall 

fordras fem generationers oavbruten fred , för att en mentalitet 

skall kt11ma födas. vilken ifrågasi:i trtcr att flottans operations-
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planer skola utarbetas på grundval av något annat än dc slra 
tegiska förhållandena. Dessa voro förvisso de avgörand<', <la 
konung Carl XI fattade det statsmannamässiga beslutet 0111 

Karlskronas anläggande. Medlen till verket förstod Kouuugeu 
att skaffa. Nu ligger verket där, alltjämt lika välbeläget och 
lika omistligt för rikets värnande som då de seglande linje
skeppsflottorna ströko ut och in genom Kungsdjupet. Del iir 
den levande generation en, inom och utanför försvarsväscn<lt'l, 
som skall stånda ansvaret för, om verket bliver vårdat eller 
icke. 

Mina Herrar. 

I förhoppning att vid dc viktiga rådslag, som stunda rö
rande ordnarrdet av rikets försvar, omistligheten av Karlskro · 
na såsom en effektiv, välutrustad och välskyeldad krigshamn 
skall stå levande klart för all Sverige vill jag avsluta milt an
förande med den gantia krigsmannabönen: 

Gud bevare Konungen och Fäderneslandet. 
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Årsberättelse 
i skeppsbyggeri och maskinväsende. 

Avgiven av ledamoten G. Holmb erg. 

(Forts. från h . 10, s id. 545.) 

V iktbtsparande byggnadsmaterial och arbetsmetoder 

inom skeppsbyggeriet. 

Viktbesparing är som bekant elt oeftergivligt krav i nutida 
skeppsbyggeri, evad det gäller krigsfartyg eller handelsfartyg. 
Flottfördragen med sina till vissa maxima begränsade depla·· 
cement hava ytterligare skärpt delta kraY, liksom även inom 
h andelsmarinerna den allmänt stegrade konkurrensen fram -
tvingat etl tonnage, som inom givna dimensioner kan fram
forsl a s lörsta mäng last. 

En Yiktbesparing inom nagon del av e tt fartyg gör sig 
gällande ej enbart inom delta område utan inverkar även å 
andra. Minskad skrovvikt exempelvis fordrar ett mindre och 
lättare maskineri och detta i sin tur minskal bränslebehov. 
Lättare överbyggnader äro välgörande för stabiliteten och kun
na s~llunda giva möjlighet till minskning av bredden med ty 
åtfölj ande lägre skroYvikt och fartygsmotstånd o. s. v. Man 
torde kunna säga, att varje sparat ton på ett håll kan göra en 
viktbesparing av gott och väl två ton på det hela. 

Avsik ten är aU i det följande n ågo t närmare beröra vissa 
av de medel, vanned mera väsentlig nedsättning av fartygets 
skrovvil<L kan åvägabringas, och vilkas utnyttjande blir allt 
mera aktuellt. 
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Högvärdiga stål för fartygsbyggnacl . 

Del vanliga, mjuka stålet med en brotthållfasthet av 41 -50 
kgfmm2 är num.era ej alltid tillräckligt för a lt med maltliga 
dimensioner ernå den nödiga styrkan i fartygsförbindningarna. 
Särskill gäller detta långa fartyg med hög fart, såväl luigs
som handelsfartyg. Samma behov gör sig alltmer gällande 
även för andra byggnadskonstruktioner såsom broar o. dy l. 

Den metallurgiska vetenskapen har därför ställts inför upp
giften att frambringa nya stålsorter av betydligt högre hall
fasthel och sträckgräns än det vanliga mjuka stålets, och en 
slor mängd sådana hava också selt dagen. Att h är lriiuga 
djupare in i detla spörsmål kan ej komma i fråga, men <let 
kan vara på sin plats, alt i korta drag framvisa en del drag i 
denna utveckling och dess verkningar inom skeppsbyggene l. 

Alt legera stål med krom och nickel eller bådadera är ju 
sedan länge använt och giver utmärkta material av synnerl igen 
hög hållfasthet, men det höga priset lägger vanligen hindn i 
vägen för ett mera vidsträckt användande i fartyg. 

P å grund härav föreligger för metallurgien det proble!llet 
all framställa nmterial, som ligga mellan det vanliga gölsbiet · 
och dessa högvärdiga krom- och nickelstål, ej minst vad Ile
träffar priset. 

Den enklaste vägen härvidlag är alt höja stålets kolhalt, 
som i första hand bestämmer brotthållfasthet och sträckgr~ins. 
Sådana kolstål av 48- 58 kgfcm2 brotthållfasthet hava använts 
och torde fortfarande användas i ej ringa utsträckning. 

För höjning av h ållfas theten genom ökning av kolhaJ!en 
är dock en gräns satt, enär i samma grad som brotlhållfaslhcte~ 
ökar så minskar tänjbarheten och slagsegheten, liksom ocksa 
möjligheten att bearbeta materialet med skärande vet k tyg;, 
0 ,3 5 o;" kolhalt motsvarande en brotthållfasthet av c:a 60 kgfnnn
torde med hänsyn till bearbelbarheten vara den högsta Lill;~L na 
för fartygsmateriaL Dessutom blir vid kolhalter över c:a 0.~ 5 

O/o s t::llcls härdbarhet märkbar. S:'t kunna, t . ex. nitar av hog 
kolhall under vissa förh {Lllanden taga härdning mer <'\ler 
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mindre, vilket för till sprödhet. Ju större kolhalten är desto 
större är också faran för olikformigheter i materialet. 

För att bibringa stålet en tillräckligt hög brotthållfasthet 
och sträckgräns samtidigt med en förbättring av de högpro
centiga kolstålens tänjbarhet och slagseghet synes metallurgien 
till en början hava valt att tillföra järnet sådana element, vilka 
äro i stånd att med det s. k. <X-järnet bilda en fast lösning, och 
kom därvid kisel i första hand till användning. 

Tillför man ett stål av c:a 0,1 5 °/o kolhalt en kiselmängd 
av c:a O,s-l, 2 °/o så erhålles en produkt med ungefär följande 
egenskaper. 

Brottgräns ............ . ..... 52-62 kgfmm2 

sträckgräns ........ .. ........ 36 » 

Tänjbarhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 °/o. 
Kiselstål synas för en del år sedan i flera fall hava kommit 

till användning bl. a. å Mauretania och Lusitania. 
Emellertid visade det sig vara förbundet med stora svårig

heter all framställa och bearbeta dessa stål. De voro mycket 
känsliga vid valsningen och voro svåra att få homogena och 
fria från sprickor. Hållfasthetsegenskaperna visade sig vara i 
hög grad beroende av bearbetningsgraden d. v. s. av förhållan
det mellan det ursprungliga valsblockets dimensioner och den 
färdiga produktens. sträckgränsen sjönk starkt vid minsl{ad 
bearbetning. Molståndsförmågan mot korrosion visade sig även 
mindre än Jör vanliga stål. 

Man tvingades därför att söka andra vägar för att ernå de 
önskade fordringarna. Numera använda specialstål för skepps
byggnad synas innehålla relativt små mängder kisel (intill c:a 
O,s oio) i förening med andra tillsa lser framför allt mangan 
(in till c:a 1,~ Ofo) samt understunelom mindre halt av krom och 
molybden. Kombinationsmöjligheterna äro nära nog obegrän
sade, och en hel del olika stålsorter hava sett dagen. 

Typiskt är del nya tyska stålet St. 52, som kan karakteri
seras av följande egenskaper 

Brotlgräns . ........ .. ...... . 
Slräckgräns . ............. . . 

Tidskrift i Sjöväsendet. 

52-62 kgfmm2 

31- 36 » 

45 
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Tänjbarhel . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20- 26 °/o. 

Slagseghel (Charpy) . . . . . . . . c:a 8 kgcmfmm2 

Ell annal är del engelska D-st~llet, som sedan 1922 kom ni t 

till användning i engelsk krigsfarLygslJyggnad, och som upp

gives besilla följande egenskaper 
Brollgräns . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58- 68 kgfmm2 

Tänjharh el . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 °/o. 

Omnämnas bör ~iven de i engelska krigsfartyg mwii nda 

HT- och HI-IT -s lillen, det förra med en broltha l l fasthel av ;) ' -

56 kg/mm" orh 20 °/o tänjbarhet, det senare allt efter tjocklcl,en 

med resp. 55- 71 lzgfmm2 och 15- 8 °/o. 
Framsti:11lningen av här lJerörda stalmaterial är förhun l•·n 

med m~mga sv~t righe ler. Deras egenskaper beslämmas föru L1 m 

av samma! :-:illningen även i högsta grad av värmebehanclli ng<'ll 

under och efter vnlsningen, och en noggrann lwnlroll hära \ :·,r 

erforderlig. Det är därför också tydligt, att den största för

siktighet In<tsle iakttagas ifråga om värmebehandlingen ji'um ;il 

vid hcarheluingcn u farlygens byggnadsplatser. 
En fraga, som hänger nära samman härmed, är speciaL 

stalens svet sharheL Dc moderna, högvärdiga stal, varom hii r 

är fn,ga . to rde E anses vara svetsbara om än med svl\righ cl. 

(Se kap. om s'elsnin g). AU dessa sLM även äro sv~trarc ·•l l 

bearhl'la mccl skärande verktyg är tydligt liksom aU bockni,,g 

av desamma må.s le göras med viss försiktigheL 
För hö~ \ · iirdiga stal är beständigheten mol korrosion äyen 

av slorsla hel_vdelse, enär mMel ju är all minska dimensionerna, 

varigenom en mindre av rostning kan tillåtas än i vanliga fall. 

Högyärrliga stal av olika slag hava på sistone kommil Lll 

rätt stor am·ändning i fartygs hårdast ansträngda delar fra n 

förallt öwe di1cken och övre delen av bordläggningen, och giill t·r 

detta s[,väl krigsiartyg enkannerligen kryssare och jagare, som 

nyare snabbg~tende allanlerfartyg. Sålunda meddelas exem

pelvis all å Bremen använts c:a 7,000 l. specialsl[11, vilket med

fört viktbespar ing av c:a 800 t. Vulcania h ar erh ållit dylikt 

material i 60 °/o av längden i A-, B- och C-däcken saml i si

dornas övre delar. En besparing av 400 t. meddelas h ärifrun. 
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f,mpress of Britain och Monarch of Bermuda angivas även 

]Java i stora delar bygg ts av HT-slal. 

Klassificeringssällskapen ha Ya ocksa beakta l del la moderna 

J.;raY ~l Yiktbcsparande mnlerial och medgiva en till 10-1& Ofo 

uppg:\e ndc reducering ay malerialljocklekarna vid användandeQ 

av specialstal förulsetl dessa uppfylla de a\' sällsimpen strpn

Jerade fordringarna (bl. a . en brollgräns av 52-60 kgfmm "). 

Ui/lmeloller. 

Rcnl aluminium är trots sin goda korrosionsbeständighel i 

luft dock i allmänhel olämpl igt för skeppsbyggeriändam:Jl pa 

grund a Y sin h;ga h allfnslhel och sin otillräckliga motstånd -

kraft i salt \'allen. Ett vidslräcklare am·ändande a Y lä ttmetaller 

i fartygsbyggnad iir di1rför beroende ay möjligheten att med 

aluminium fram slii.lla legeringar, som ifr:!ga mn h ållfaslhets.

egenskapcr. korrosionsbeständighel och förmf1ga alt motstf.l 

saltvallen uppfylla de fordringar, som krävas av materialet i ett 

fartyg. Den framatg:,ende lättmetallindustrien är nu ocks:'t i 

stånd all frambringa sådana. De legermgsbestandsdelar, som 

vanligen konnna i fråga äro aU finna bland metallerna mag

nesium, kisel, koppar, mangan, järn och zink. 

Antalet sadana i. handeln förekommande legeringar är 

mycket slori, och Lunna de var för sig genonT termisk eller 

annan behandling i olika grad förädlas. Härigenom kunna 

hållfasthets- och andra egenskaper avpassas sa, alt ell rikhal

ti gt urval a\ för olika änclmnftl lämpliga material sH1 Lill hud . . 

Dland dc för skcppslJyggnaclsändam~ll lämpliga m [t i förs ta 

hand niimnas Duralumin, som sedan länge funni t anYändning 

i s~tvälluflfarkoslcr som smit farlyg. De högYärdJga aluminium

legeringa m a Bondur, Alhondur, Duralplal. Hydronalium, K~-

seewasser. BS-see\\ ds~cr, Dunmalium, Pantal, Silumin m . fl. 

äro ä Y en Sll.sorn förh ~tllandevis korrosionssäkra och i vissa h 11 

sallvatlenhcstäncliga alt anse som användbara i skepps- och 

Inaskinhvggnad. Dc::,:;a legeringars egenskaper i fr ~tga om h{li]

fasthel skifta i höj grad alll efler behandlingen vid framställan

det. Dc mest högv~irdiga kunna sålunda givas egenskaper i 
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fraga om bro l tgräns, sträckgräns och tä"njbarhet, :om föga av
vika från det vanliga skeppsbyggnadsstalets. I fraga om slag
seghet och förmåga att upptaga lokala yttryck i form ay repor 
och stötar äro dock lättmetallerna i allmänhet underlägsna 
stålet. 

Följande två högvärdiga lättmetaller må tjäna som exem
pel på huru en och samma legering kan förlänas vilt skilda 
egenskaper genom lämplig behandling. 

Bondur 
lö till 5J kgjmm2 Drottgräns .... 

sträckgräns 
Tänjbarhet 
Brinellharåhet . 50 

26 » 42 » 
25 » 10 °/o 

» 150. 

Duralumiu 
38 till 52 kg(mm2 

26 » 42 » 

18 » 10 °/o 
110 » 140. 

Vissa av lä ttmetallerna äro särskilt lämpade för fon nglv
ning medelst valsning, pressning och smidning. Till dessa 
valslegeringar kunna hänföras samtliga ovan nämnda. ~!fan~a 
äro därjämte lämpliga för gjutning såsom i först~ hand ~1lunnn 
samt Hydronalium och KS-seevvasser m. fl. Valslegenngnrna 
tillhandahållas nu i form av allehanda pre?sade formslyd:en, 
profiler och nitar samt såsom slät, korrugerad ~ch re~flad pFtt, 
vilken kan valsas ned till synnerligen tunna dnnens10ner (0,2 
mm.). Gjutlegeringarna kunna även medgiva mycket Luuna 
O"Odstjocklekar, ned till 2 a 3 mm. o . . .. 

För aH förena höga hållfasthetsegenskaper med bästa_ mot 
liga korrosionsbeständighet, vilka egenskaper ej. allLid !ölJU.S at, 
använder man sig av olika slag av ythehandlmg. En sadan 
kan åstadkommas genom ytans överdragning med en . ko_rro
sionsbeständig metall exempelvis rent aluminium: ~(ad~nml , 
krom eller nickel. Albondur, som är en med alummmm over
dragen Bondur, är ett exempel hä~·p~L Ett .. annat fö_~·faran_de~ 
som samtidigt kan tjäna till att grva ytan onskad fargLonmo 
och ett estetiskt tilltalande utseende är den s. k. Eloxalmetod_en. 
en på elektrokemisk väg åstadkommen oxidati~n och förä"dll~g 
av ytskiktet, som gör detta h årt och synn,erhgen motstands
kraftigt mol såväl slitning som korrosion. 
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I mindre krävande fall kan metallen ofta lämnas bar och 
behandlas då gärna medelst polering eller matteras genom 
borstning, betsning eller sandblästring. 

Bestrykning av lättmetaller med färg eller färglös lack är 
ibland önskYärL såväl ur skyddssynpunkt som för utseendets 
skull. Sådan bestrykning m åste emellertid göras med därf.'l : 
avpassade ämnen, enär den elj est kan bliva mera till skada 
än gagn. 

Lättmetallerna röna i allmänhet skadlig inverkan vid di 
rekt beröring med vissa andra material såsom trä, koppar och 
kopparhaltiga legeringar, zink och stål. Vid sammanbyggnad 
med dylika material måste därför lättmetallen isoleras antingen 
genom lämplig bestrykning eller genom elt tunnt mellanlägg 
av något neutralt material. 

Enär de högvärdiga lättmetallerna erhållit sina egenskaper 
genom bl. a. Yiss värmebehandling är det tydligt, att hänsyn 
måste tagas härtill vid utformande av en lättmetallkonstruktion 
och dennas förfärdi gande. Bockning eller annan formgivning 
i uppYärmt tillständ är för sådana metaller ej lämplig, då de 
härigenom skulle förändra karaktär. Svetsning är av samma 
skäl ej heller tillrådlig för de förädlade metallerna. För ren 
aluminium och för oförädlade legeringar är svetsning däremot 
möjlig. Det vanliga sättet att sammanfoga en lättmetallkon
struldians delar blir därför medelst nitning i kallt tillstånd. 

Som framgår av det föregående fordras det erfarenhet och 
en noggrann kännedom om lättmetallernas egenskaper för att 
på ett rätt sätt kunna bearbeta och utnyttja dem, en kunskap, 
som ännu torde å terstå alt förvärva för de flesta skeppsvarv. 
Vid rätt behandling få dock lättmetallerna anses vara arbets
besparande, då de bl. a. äro synnerligen lätta att bearbeta med 
skärande verktyg. 

Den viktbesparing, som erhålles genom användande av 
lättmetall i stället för stål av samma dimensioner är c:a 64 °/o. 

Vid dimensionering a v lättmetallkonstruktioner måste 
emellertid hänsyn tagas ej blott till brottl:iå llfasthet och sträck
gräns utan även till vissa andra speciella egenskaper hos lätt-
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m el:1llerna. En sådan hänger samman med förma gau lill 

cbslisk formförändr ing. Lii llmelallerna h a va en elasli ci t ·ts

modul som uppg{n· till endast 113 av st~llels. Della inneh, r å 

en a sidan, a ll del elast iska deformationsarbe tet är 3 ggr. sL: lt<Ls, 

'\ andra sidart ~l l cr, all knäckh~lllfaslhelen är lägre än h os \lal. 

Den senare olägenheten kan dock mötas genom lämpl ig ],() 11 _ 

slrukl ivt ulfc'rande. Skillnaden i elaslieilelsmodul är sär..,J;i lL 

~l it h:\lla i minnet Yid sammanbyggnad aY li:ittmelall m ed en 

s Ud kons truktion exempelvis en däcksbyggnad å ell slald. "k. 

1_·~ n saclan pabyggnad underg~lr samma elas tiska formför:ind

ri ngar. som del därmed sammanbyggda stäldäcket. Enär htt

!llCLallen är 3 ggr så elast isk komma påLtnningama i dens;lm

m a all bliva endast 1j1 av vad del skulle hliYiL om slål am ~mts. 

Lii llmelallkonslruklioncus mi n d re egenvikt inverl< ai ,,. en 

i. gynnsam r il' lning på dimensioneringen sh ä l a v konstru k · •r; 

'lt' n sj iilv som av underliggande, härande delar. 

För en SJälvs ländig lällmelallkonslruklion torde man ];pn

n :t r ii kna med en v iktbesparing i förh iHiande till en stal k n n-· 

1'truklion av -±0--50 °/o. 

I~huru rrisel p;\ läLlmelallerna, även Olll hänsyn tages till 

ski Il ha elen i specifik vik l, är högt i förhållande lill stal, har 

m l\ ;·m dn ingen a v densamma på senas le åren fåll en allljiimt 

iikacl a ktualitet. Del är av hell naturliga skäl krigsfarly1.;cn, 

:-.u111 JJ ~in,. icl komma i förs ta rummel. Saväl i amerikansKa, 

engcl~ka och tyska, nyare krigsfartyg har delta material knm

mil till anv~indning i stor utsträckning. Även franska upp

gifter börja på senaste ticlen omnämna lättmetallers utnytt

_j<tmle. Svenska marinen, som hittills ej använt sig aY liili

melaller i sina fartyg, ämnar nu skaffa sig erfarenheter dii.r;tJn , 

i del :.tl t å de nya jagarna sådant material är ifr~tgasall för 

gamering. vissa möbler saml delar till hj älpmaskiner. I fr:tga 

om h::E1dclsfartyg, i första hand passagerarefarlyg, synes även 

intresset för lättmetallerna vara stort. Huvudsakligen torde 

deL cluck här gitlla ;-iss trä inrednings utbytande mot ett bran d

säke r! material, en synpunkt, som givetvis är i hög grad ~~v 

görande ä~ven för krigsfartygen. 
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De ändamål, för Yilka lättmetaller kunna komma i fråO'a å 
D 

krigsfartyg äro m<"mgfaldiga. Nämnas m[t ventilationstrummor 

och Yentilatorer, inredningsskolt och dönar däcks- och sida

garnering, diverse möbler ot:h inredning, ].;:appar, däckshus och 

vissa ÖYerbyggnader, billar, räcken, trappor, fönsterventiler 

saml talrika smftdetaljer i inredning och utrustning. 

För maskiner är användningen mera begränsad, men före

kommer dock i vissa delar ay snaiJbg[lende motorer framförallt 

till kol var och vevsta kar. L ättme tallkolvar ha ya dock vllllat 

betyda nde svårigheter särskilt med hänsyn till elen stora vär

mculvidgningen i furhallande lill taclqärn samt till den mindre 

lu1rdhelen, som gjort, a ll kolvringar och kolvlappar inom kort 

blivit glappa. Dessa svårigheter uppgivas nu till stor del hava 

övenunnils. men är dock användningen ännu s~1 länge in

skränkt Lill koh-ar av relativt små dimensioner. Inom maskin

området kan lä ttmetall dessutom med fördel utnyttjas förutom 

till vissa maskiuslaliv, fläkthus o. dyl. till en mängd små.

delaljer såsom venlilratlar, k[lpor, lejdare, durkar m. m. 

Följande uppställning giver ett begrepp ont de ovan nämn

da lättmetallernas lämplighet för olika ändamål i ett fartyg. 

l) Förem{ll i heröring med havs

vallen utomhords, skorstenar, 

vcnlilaL01·er och saltvatten

ledningar. 

2) DäcJ,shyggnacler i det fria, 

master, bryggor, lyftanord

ningar. 

BS-seewasser, 

Hydronalium, 
Duranalium, 

KS-seewasser. 

Alhondur, BS-seewasser, 

Hydronalium, Duranalium, 

KS-seewasser. 

3) Förem;H i del inre av över- Bondur, Duralumin, 

byggnader och uneler däck vid Alhondur, Pantal (förädlad), 

s lön· e h å llfasthetsfordring ar. 

4) Förcm ~tl med ringa påkän- Silumin, PantaL 

ningar i slutna rum. Aluminium. 
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Lätlmetall i form av spån eller folium h ar även visat s ic~ 
b 

kunna lämna ett u tmärkt material för isolering såväl m ot viir-

mc som ljud. Det även h är i Sverige mycket använda Alfol ii r 

ett sådant, som föru tom att vara eldfast även är neutralt och 

ej fuktighe tsabsorberande. 
I samband med frågan om lättmetallerna må även om

nämnas, a lt målning med lätta aluminiumfärger i stället lör 

de tunga och under vissa fall farliga blyfärgerna, särskilt mön

jan, numera enligt uppgift från engelska och amerikanska flol

torna börjat tagas i bruk i stor utsträckning. De besitta stor 

täckkraft och vidhäftbarhet och väga knappt en tredjedel av 

blymönJan. Då man erfar att målningen å exempelvis en 

amerikansk 10,000 t. kryssare lär uppgå till 100 t. inses <tlt, 

förutom andra fördelar, en ej oväsentlig vik tbesparing göres 

genom dessa färgers användning. 

Eleklrislc svetsning. 

I tidigare årsberättelser har framhållits, hurusom svets

ningen allt mera vunnit terräng inom skeppsbyggeriet, med

förande besparing i vikt och arbete. Någon mera översiktlig 

redogörelse för denna arbetsmetod, som numera tillhör varvens 

ordinarie och oundgängliga arsenal av hjälpmedel har dock ej 

förekommit, varför det ansetts lämpligt, att här i samband 

med frågan om viktbesparande material medtaga en sådan 

översikt över sve tsningens användning inom skeppsbyggeriet 

och de problem, som därmed sammanhöra. 

De båda vanligaste svetsningsförfarandena, autogen- eller 

gassvetsning samt elektrisk ljusbågssvetsning användas båda 

inom skeppsbyggeriet. Då det förstnämnda än så länge dock 

huvudsakligen förekommer endast för detaljer och · ej lämpar 

sig för mera vidsträckt användning å själva fartygskroppen 

kommer här endast den elektriska ljusbågssvetsningen att av

handlas. 
Det torde nu vara omkring 40 år sedan .den elektriska lj us~ 

bågssvetsningen gjorde sitt första insteg som ett praktiskt an

vändbart, tekniskt hjälpmedel, i början ofullkomligt och emol-

\ 
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taget med mycken misstro. I Sverige har piomaren på detta 

område munera avlidne direktör O. Kjellberg, vars verksamhel 

har bety tt oerhört mycket för den elektriska svetsningens nt

veckling fram till dess nuvarande höga ståndpunkt och för 

det förtroende, som munera skänkes densamma. 

Till en början användes elek tr isk svetsning huvudsaklicren 
' o 

för repara tioner å havererade delar såsom stävar, propellrai·, 

ångpannor m. m. De t var först för omkring 15 år sedan, som 

dess u tnyt tjande vid nybyggnad av far tyg började göra sig 

gällande och d~t huvudsakligen för detalJer och delar av se

kundär betydelse. De första försöken med helsvetsade fartyg 

företogs år 1919. Detta år byggde sälunda Elek triska Svets

nings Aktiebolaget i Gö teborg ett helsvetsat, mindre verkstads

fartyg av 16 m. längd, vi lket ännu är i tjänst, och ungefär 

samtidig t byggdes i England det nu klassiskt vordna, 45,7 m. 

långa, helsve tsade lastfartyget Fullagar, sedermera omdöpt till 

Shean. Detta senare måste betraktas som ett mycke t gott re·· 

sultat, då det varit utsatt för allvarliga grunds tötningar, varvid 

svetsningen visat sig väl motslå de därvid uppslående svåra 

deformationema och påkänningarna. 

Del dröjde emellertid länge innan Fullagar fick någon ef

terföljare. Först på allra sista åren hava helsvetsade fartyg 

åter hörjat byggas, särskilt i Tyskland, Amerika och England. 

Ännu så länge rör det sig dock endast om relativt små fartyg, 

pråmar, bogserbåtar och oljetankfar tyg, för vilket senare slag 

svetsningen visa t sig vara av stort värde. Det största av dessa 

helsvetsade far tyg torde vara det nyligen i England byggda 

tankpråmen Campbell av c:a 60 m. längd och 1,620 t. last
förm åga. 

Del hägrande målet, helsvetsade större, sjögående fartyg 

låter ännu vänta på sig. Dock har utvecklingen ej stått stilla, 

ehuru väl man gå l t relativ l långsamt och försiktigt fram. Detta 

också med fullt fog, Ly ett misslyckande skulle härvidlag betyda 

ett sv~1rreparabelt avbräck. 

Orsaken till denna relativt långsamma utveckling har till 

stor del varit misstro mol denna nya metods tillförlitlighet 
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gen temot dc gamla 1-:Linda och beprövade, Yarvens brist.nlde 

erfarenhel nch utrustning icke minst i Yad rör tr iinad perso 11 al, 

divergerande åsikter bland experterna samt frånvaron a\ all
mänt erkända och av alla acceptabla normer för utförandet. 

)hensi't torde kostnadsfd1gan haYa i Yiss mån Yaril aYgönndc. 

)nr slörsta betydelse för svetsningens användning i faiJyg, 

siirsl<ill i fr~1ga om delar av mera primär art, har kla ssil'rC'

ringssällsk ::~ pens h ållnin g varit. 
Med s lo r försiktighel ha va dessa gåll fram steg för steg och 

Yisserligcn under senare aren medgiYit SYctsning i fm·Ly g, doek 

efter för Ynrje fall gjord prövning och med föreskriYan d(• ,1v 

godkända prov enligt särskill utfärdade normer. Fartyg hyg~da 

under dessa förh~1llanden erhöllo i registret benämningen 

»Experimental» och voro underkaslade täta inspektioner. 

Vidgad erfarenhet, förbättrad utrustning, bättre elek ln; l

material saml tillg~mg till ulhildad personal har dock ökat for

Lroendcl och vidgat anv~indandet av den elek triska svelsni ngr•n. 

Klassificeringssällskapen ulgåvo s ~llunda förra [n·et nya Jw

slämmelser, vilka medgiva et l vidsträcktare a nvändande av 

svetsning även i fartygsförhand av primär betydelse, föru tsalt 

all den aHviinda svetsningsmetoden underkastas vissa fastsiiiil

da prov. Ordet »Experimental» har bortlagils, vilket utgör d l 

goll kriterium på det förtroende, man numera tillerkänner d( l la 

byggnadssäLL 
Den kraftigaste impulsen för svetsningens vidsträcktare 

användning å fartyg har emellertid erhållits från l<rigsfarl~'gs

industricn, där den av flottfördragen framtvingade viktbegräns

ningen å skroven nödvändiggjort del rationellast möjliga nl

nylljande av malcrialcL Dc senaste .f a 5 åren ha därför ,1Ll 

upjwisa en synnerligen kraftig utveckling pa delta omr:11le, 

vars erfarenheter givetvis kommer skeppsbyggeriet i allmänhet 

till gcdo. 
Del iir framför allt Tyskland och U. S. A., som härvid ga lt 

i läten, ehuruväl andra länder ej heller försummat alt ge sig i 

kast med svetsningens problem och alt draga nylla av ckss 

vinster. 
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Den omfallning, i vilken svetsning num era kan användas å 

far lygslJyggnndcr, är giYcLvis i hög grad skiftande och beror 

JramförallL p:'t resp. varYs ulmslning ifnlga om material och 

personal samt dennas skicklighel och erfarenhet. 

All en m~mgfald detaljer av mera sekundär betydelse såsom 

J.;.appar, cl iickshus, trummor m. m. svetsas är numera allmäDt 

såviil :1 krigs .. som handelsfartyg. I fr ~1ga om fartygskroppens 

h~i ra n dc delar äro framstegen olika. In om handelsfartygen 

torclc anv~indningen härYidlag ännu vara räU blygsam. Å de 

flesta nya ],rigsfarlyg förekommer däremot svetsnin g även å 

vik l igare delar i större eller mindre grad. 

Uingst i del fallet torde tyska marinen hava kommiL Det 

unele r hyggnad varande Admiral Scheer säges sålunda vara så 

goll som hell svetsat med undantag bl. a. för längdväxlarna i 
Lurdläggningen. 

Inom handelsfartygen m[t som exempel nämnas två nya 

fartyg för Hamburg-Americalinjen, där svetsning använts i för 

dylika sjög[tende fartyg betydande omfallning i delar av primär 

betydelse. Sålunda uppgiYes hl. a. följ ande delar såsom svet

sade: bottenslockarnas fästande till marginalplåt och inlcrco

slaler, LviirYäxlarna i tanktake t, skottens, marginalbrickornas, 

däcl< ss lölornas , maskinfundamentens m . fl. detaljers fästande 

till t~mHakel, förl iga oljetankskottet hell, övriga skolt delvis, 

alla tyärväxlar i däck (utom bryggdiick) samt dessas fästande 

till hordläggningen (utom huvuddäck och bryggdäck) däcks

vägar e delvis, spantgenomgångar, vågbrytare, hjälpmaskinbäd

dar hell och häddama för huvudmaskinerna så goll som helt, 

masleJ, diicksstöllor samt en mängd andra detaljer. 

De svenska varven hava till hell nyligen i tämligen ringa 

utsträckning använt sig av elektrisk svetsning för nybyggnacter. 

I och med svenska marinens senaste beställningar har emeller

tid en impuls giYils härutinnan. Sålunda är tankfartyget Brän

naren svetsat till c:a 70 °/o. Flygplankryssaren Gotland samt 

de under byggnad varande ubMarna och jagarna bliva likaledes 

svetsade i ej obetydlig omfallning. 
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Utom för den egentliga skrovbyggnaden användes svelsnin 

alltmera även för vissa av maskineriets Yiktigare detaljer cxeu1~ 
pelvis dieselmolorers stativ, ångpannebehållare m . m. Här har 

man ofta den stora fördelen att kunna i ugn utglödga <len 

svetsade konstruktionen i sin helhet, varigenom de kvars taende 

spänningarna utjämnas och kvaliteten förbättras, en fördel, 

som ej kan utnyttjas för själva fartyget . 

P å grundval av den samlade erfarenhet, som nu föreligger, 

och den betydligt förbättrade utrustning, som slår till buds, kan 

alllså sägas, all numera med vanligt material en även för 

fartygs konstruktiva stomme tillfredsställande svetsning kan 

presteras. Ett vidsträck t fält för y lterligare fullkomnande fön·

finncs dock ännu, och förbättringar se också alltjämt dagen 

tack vare den starka konkurrens, som nu råder på detta gchil. 

Ett livligt forskningsarbele pågår för djupare inträngande 

i m Zl nga ännu otillräckligt behärskade problem. Man m å hä:

vid peka på frågan om svetsars förmåga att uthärda ulm all

ningspåkänningar, svetsning av legerade och högvärdiga st tl 

m. m . På vissa områden råder meningsskiljaktligheter, vilkas 

utjämnande är nödvändigt för ernående av en mera internatio

nellt erkänd praxis. 
Swlsningsförfarandet är i eminentaste grad en melallw

gisk process, en till mycket hög temperatur företagen värmebe

handling av materialet. Härav bero många av de säregua 

problem, som sammanhöra med denna arbetsmetod. 

I det följande är avsikten alt något belysa dessa problem 

och dc faktorer, som inverka å och begränsa svetsningens an

vändbarhet i skeppsbyggnad. 
Del eftersträYade målet vid all svetsning är aU erhålla c n 

svetsfog, som sä nära som möjligt besitter grundmaterialels 

egenskaper. DeL ligger därför närmast till hands a lt besvara 

frågan, vilka material, som lämpa sig för sammanfogn ing 

medelst elektrisk svetsning. 
Det i skeppsbyggeri vanligen använda rnjuka stålet erbju

der inga större svårigheter alt svetsa. S tål med högre kolhalt 

samt legerade slål äro däremot betydligt vanskligare beroende 
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på de genom smältprocessens höga temperatur inträdande 

struklnrörändringarna i närheten av svetsen. Här fordras för

utom speciella.~leklroder även största omsorg och ett efter varje 

f~ll avpas~al forfarande. Denna fråga är av största betydelse 

f~.r e_tt ral:onellt ulnytljande inom skeppsbyggeriet av de hög

vareliga stalen, som komma till sin fulla rätt först i och med 

möjligheten att på ett helryggande sätt svetsa dem. Här torde 

änn~t mycket å terslå att göra. Svetsning av gjutjärn, huvud

s~k~Igen använt för reparationer, lå ter sig även göra med för

stkllghet och med användande ay därför lämpade elektroder. 

Andra metaller såsom koppar, mässing och brons och vissa 

lättmetaller låta sig visserligen svetsa elektriskt under särskilda 

beti1~gelser, men användes detta endast i ringa omfattning, 

varfor dessa här utelämnas. I allmänhet användes för sådana 

meta ller autogensvetsning. 

För erhållande av en god och hållbar svets är cr ivetvis 

elektrodmaterialet även av primär betydelse. Dess sa~mnan
sättning måste avpassas efter grundmaterialels för alt fogen 

skall erhålla detlas fysiska och kemiska egenskaper så nära 

som _möj ligt. På kanske intet annat område inom svetsnings

tekniken är konkurrensen så skarp som i fråga om framstäl

landet aY elektrodmateriaL Delta har också medfört att nu 

tilldags elt stort antal elektrodkvaliteter slå till buds, ~v vilka 

många gi va synnerligen goda resultat förutsatt riklig behandling. 

AnvändandeL av klädda eller oklädda elektroder är en fråga, 

varom ännu meningsskiljaklligheter synas råda. De senare, 

som best~] av enbart på lämpligt sätt sammansatt järnmaterial 

hava den fördelen att vara avsevärt billigare än de klädda 

elektroderna, vilka på ytan äro överdragna med en tunnare 

eller tjockare beläggning a-v för varje fabrikat säregen sam

mansättning. Denna beläggnings uppgift är mångfaldig. Så

lunda skall den bilda förutom ell skyddande gashölje jämväl 

en lällfl_v land e slagg, vilken genom att lägga sig över den 

smälta metallen förhindrar eller försvårar oxidering resp. kvä

veupptagning fr~m luften. Slaggen skall vidare vara absorbe

rande p:t i järnel lösla gaser, så aU svetsen blir tät och skall 
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därjämte verka värmeisolerande ~l svetsen och förhindra •, r 
hastig avl,ylning, v:uigenom en bättre struktur och segare ~\~'ls 
erh:tlles. Beläggningen skall även genom ökad jonisaliou u 11 

derlälla l j usb~tgcns hes land, vilket medför ett s tabil are S\ ('h~ 

förlopp och möjliggör användande av växelström. Med okLidda 
elektroder är nämligen svets n in g med viixels t r öm p rak l i sl,t 
tagel omöjlig. Yia beläggningen kan dessutom vissa iil<Sk\ i'' •h 
legcringsbcsHmdsdclar tillföras svetsen. 

Med dc klädda elektroderna erh~1lles alltså en avseY~irt :i

tare och segare svets än med dc oklädda. Under del all 111m 

med de bästa kläelda elektroder kan ern{l en tänjbarhet a\ 11,·!· 
till 20 o;o och mera ör samma siffra för en med oklädda eleUrrl
der utförd svets enelas l några få procent (max. 6 ~l 7 °/o ). 

Uppfattningen om h"mjharhetens betydelse hos sn•t sfnr-:cn 
är skiftande. I Tysklaud, där man hittills till största dl ll' : 
synes hava mwäm oklädda eleklroder, har man gjor l giillan <k. 
all den svets, som crh~tlles med dessa, fyller m~1L let if raga <!'l 
de pakänniugar, som kunna förekomma [t fartyg. Del h~1n vi" .1 S 
därvid till lyckade rcsullal av gjorda spänningsförsök och till 
inträffade sv[u·a kollisionsskador. 

I ell fartyg har man emellertid huvudsakligen all r~ikn,l 
med varierande p[:känningar, vadan här svetsens förma ga "l t 
uthärda ulmallningsp~ll,änningar är av slörsta betydelse. Dc' la 

omr~tde är som sag t ännu ofullständigt utforskat, men man k· r 
anledning tro, all en svets med god tänjharhet även är hältre i 
utmattningshänseende än en spröd, liksom del förefaller Lycl
ligt. all en seg syels även skall vara mera påli tlig mol el:. P:l-· 

miska p[lkänningar såsom explosioner, grundslötningar o. r'' l. 
Ju n1era bvgnnadsmateriel och svels likna \·arandra i elasl i>k t 

·' tJ 
avseende JU bättre böra de samarbeta. Brilliska amiralilc.d 
liksom de flesla klassificeringssällskapen lägga ocks~1 så s'o r 
vikt vid svetsens UinjlJarhet, a ll deras beslämmelser fö r nän.l
rande utesluta användandet av oklädda elektroder. 

Svetsens kvalitet beror förutom av nyssnämnda faklor ilwn 
av en m~mgfald andra såsom en efter elektroden avpas:-. ·1cl 
strömstyrka, ljusb~tgens längd, svetshastighet, svetsytornas l"' t-
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hel, antal lager i svetsen, strömart - växelström eller likström 
- svetsytornas läge i fö rh [illande till elektroden samt inbrän
ningens djup i grundmaterialet. Som synes rör de l sig här om 
såväl yttre faktorer som ock si\dana, vilka äro heroende av det 
rent mänskliga elemen L et, svetsaren. 

De vanliga svetsformerna äro dels V -syetscn, samt i en
staka fall dess avart X-svetsen, dels kälsvetsen. Dc httda först
nämnda användas för delar, vars kanler slöta mol varandra, 
och som ligga ungefärligen i samma plan; dc kallas därför van
ligen slumsvelsar. Kälsvetsen användes för byggnaclsdelar, 
som bilda vinkel mot varandra samt sådana som äro lagda pi 
varandra ; i senare fallet brukas benämningen överlappsvelsar. 

En svetsförbindning kan vara utförd hell genomlöpande 
eller i fonn av bitsvets eller punktsvets. 

För utrönande av sve tsförbindningars hållfasthelsegenska
per hava en mångfald, omfattande undersökningar genomförts 
och av särskilt intresse äro härvidlag i Tyskland verkställda 
sådana på såväl nitade som svetsade provslyeken av mycket 
stora dimensioner, 6 m. Hingd och 2 m. bredd. De flesta sådana 
hållfasthelsundersökningar å svetsade provstycken hänföra sig 
till enbart statiska påkänningar och kunna därför ej sägas fullt 
motsvara förhi1llanclena ~ ell fartyg, men de kunna dock giva 
värdefulla upplysningar för ern ~1ende av jämförelse mellan 
olika svetsningsmateriel och svetsformer sam l dessas egenska
per i förhållande till nitförbindningar. 

De i del följande lämnade uppgifterna om svetsars håll
fasthet hänföra sig till vanligt skeppsbyggnadsmaterial och till 
enbart stat i ska p[1känningar. 

En stumsvets åvcrkad av dragkrafter vinkelrätt mot svetsen 
kan lack Yare möjligheten atl ÖYcrdimension era densamma med 
nutida elektroder utan sv~1righel givas en draghållfasthet lika 
med eller högre än grundmaterialets. Den är alltså starkare 
än en normal nilförbindning, som endast torde k .mna uppn~t 
c:a 63- 66 °/o av byggnadsmaterialets brollhållfasthel. Man kan 
här dimensionera svetsen så att sträckgränsen uppnås tidigare 
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i grundmaterialet än i svetsen, varför formförändringar koHn11a 
att lokaliseras till det förstnämnda. 

Annorlunda ställer sig förhållandet vid stumsvetsar u tsatta 
för dragkrafter längs svetsen. Om svetsen här ej h ar samma 
sträckgräns och elastiska egenskaper om grundmaterialet, vilket 
i regel ej är fallet, kommer, när grundmaterialets sträckgriins 
uppnåtts, svetsen att överhelaslas och brott inträder i densannna. 

Aven om man ej med en sådan svetsad längdskan kan 
uppnå full homogenitet mellan grundmaterial och svets, s~1 är 
den dock, enligt den tyska svetsningsexperten Lottmann, star
kare än en vanlig nitad längdväxeL Belastas en sådan i skar
Yens riktning sker brottet först i växeln och utgår från nilh:den. 
Före själva brottet har man dock här att räkna med en delnr
mering av nitskarven med äventyrande av tätheten. 

Palitligheten hos en stumsvets belastad tvärs för sve tsen 
är således större än hos en längs densamma påverkad. Del la 
är bl. a. skälet varför svetsning användes mest för träskanar i 
däck, bordläggning, skott m. m. Svetsade längdskarvar har 
man hittills undvikit i sådana delar, som kunna överbelastas. 
I mindre ansträngda delar kan man med fördel använda även 
dem. 

Mot skjuvspänningar säger Lottmanu vidare att V -svetsen 
håller 50 °/o mer än en enradig överlappsnitning och åtminstone 
lika mycket som en tvåradig av i skeppsbyggeri vanlig fonn. 

överlappssvetsen är som regel svagare än stumsvetsen bl. a. 
heroende på jämsides med dragningen uppträdande, ound Yi l(
liga höjningspåkänningar. Man torde här kunna räkna u~ed 
c:a 80 °/o hållfasthet vid tjockare plåt. Bäs t lämpar sig denna 
svetsform för tunnare material och har även i andra fall ' i 'isa 
fördelar, hl. a. lättare montage och mindre krympning. 

Kälsvelsar, avsedda att ersälta förbindning med flänsar 
eller hörnjärn, användes även med fördel och i stor utsträck
ning och kunna arrangeras på en mångfald . sätt. 

Som regel kan man säga aH även kälsvetsen kan göras 
starkare än en nitförhiudning, d~t det gäller statisk påkän nin g. 
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Bar man emellertid fritt val synes dock stumsvets vara att 
föredraga. 

Gäller det all tså statiska påkänningar kan sålunda sägas 
att en svetsförbindning, utförd med moderna hjälpmedel och 
på rätt sätt, i regel är starkare än en normal nitförbindning. 

För svetsens förmåga att uthärda dynamiska påkänningar 
är slagsegheten av största betydelse. I det fallet har utveck
lingen av elektrodmaterialet medfört en betydande förbättring. 
Forster King uppgiver sålunda, att med moderna, klädda elekt
roder ernås c:a 3,5 ggr så stor slagseghet som med äldre. Re
sultat från svenska provserier uppvisa en slagseghet i svetsar 
av 7,J - 7,G kgcmfmm2

, vilket får anses vara goda värden. 
Svetsars egenskaper i fråga om utmattningspåkänningar 

har tidigare berörts. De laboratorieundersökningar, som gjorts 
och alltjämt göras på detta område kunna visserligen giva vär
defulla anvisningar, men då de ej kunna bringas att fullt mot
svara förhållandena å ett fartyg, får man anse, att erfarenheter 
från utförda konstruktioner här giva det bästa utslaget. En 
fordran av största betydelse i detta fall är en god inbränning i 
grundmaterialet samt täthet i svetsen, d. v. s. frånvaro av blås
bildningar och slagganhopningar, vilka kunna medföra riskabla 
spänningskoncentralioner. 

Frågan om svetsars förmåga att molslå korrosion har länge 
intresserat fackmännen. Enligt senare tiders erfarenheter synes 
dock ej större risk finnas i detta avseende, såvida ej svetsens 
yta är alltför skrovlig. 

Hur än svetsningen må ulföras har man alltid att räkna 
med a ll materialet under avsvalningen efter den höga upphett
ningen krymper, vilket oundvikligen medför krympspänningar 
och som följd därav formförändringar av olika slag. Krymp
ningen uppträder såväl i grundmaterialet som i själva svetsen 
och är relativt störst vinkelrätt mol denna. Krympningens 
storlek heror givetvis av den mängd värme, som. tillföres, samt 
av värmeavledningen. Svetssträngens tjocklek och längd är 
sålunda här av betydelse likaså svetshastigheten. Arten av 
elektroder, klädda eller oklädda, inverkar iiven, i del att slaggen 
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från de förra binder värmet mera och sålunda åstadkommer en 
större krympning. Likasi't spelar godsels massa helL naturlig t 

en stor roll för värmeavledningen. 
De genom krympningen uppkomna spänningarna bero till 

sin storlek framför allt av graden av inspänning, och i prak
tiken förefinnes vanligen en viss sådan. Spänningarna kunna 
uppträda i form av drag- såväl som tryckspänningar. Vid fast 
inspänning kunna de bliva så stora att brotthållfastheten upp
nås med bristning som följd. I mindre svåra fall uppsl~l 

buddingar och kastningar. Svårast att behärska äro hymp
ningarna i komplicerade och fast inspända konstruktioner, 

samt vid sammansvetsning av stora ytor. 
Sådana kvarstående spänningar kunna i vissa fall t1l\ 

största delen neutraliseras genom fullsländig utglödning ay 
hela konstruktionen. Då detta emellertid ej låter sig göra ;t 

ett fartygsskrov är nödvändigt för dem, som hava att göra med 
dylik svetsning, att tränga in i delta vidlyftiga problem och 
lära sig behärska detsamma. Här framför allt är det erfaren
heten och skickligheten hos konstruktören såväl som arbets
ledning och syelsare, som spelar största rollen. Genom lämpligt 
konstruktivt utförande, lämplig ordningsföljd vid svetsningen, 
avpassande av svetshastighet, mängden av nedsmält mater ial 
per längdenhet och antal strängar i svetsen, användande ,1\ 

svetsning bitvis eller språngYis, svetsfogarnas lämpliga place
ring i förhållande till varandra, försiktig hamring i handvarmt 
tillstånd samt genom att hålla den svetsade konstruktionen 

»rörlig» så länge som möjligt kunna krympningarnas verkan 

till stor del neutraliseras och spänningarna minskas. 
Denna oundvikliga förefintlighet av spänningar i svetsad,· 

konstruktioner accentuerar ytterligare det förut nämnda önske

målet om god tänjbarhel hos svetsen. 
Det nya förbindningssätt, som svetsningen innebär, kräver 

för att komma till sin fulla rätt helt andra konstruktiva utfö

randen än de vid nitning vanliga. Konstruktören i första h and 
måste således göra sig förtrogen med svetsningens egenheter 
och helt frigöra sig från hittills invand praxis. Därför börj ar 
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nu sYc tsning införas s:lsom särskilt läroämne Yid de tekniska 
läroanstalterna. 

Den nya konstruktionsmetoden medgiver ett betydligt ra
ti onellare ulnylljande ay materialet med större och jämnare 
fördelad h~lllfas lhcl, mindre Yikt och culdare l<anslruklioner. 

S[tlunda kan som exempel nämnas: överlappar bortfalla i 
stor u Lsträckning, profiler såsom spanl, balkar och slag kunna 
medelst bilsvetsning och ulan fläns fäslas till plåten, profiler 

kunn a äwn byggas aY plål, så a ll de bliva jämnstarka, interea
staler kunna sve tsas till de genomgående byggnadsdelarna med 
en för dragning lämplig styrka (de nitade intercoslalerna voro 
relativt svaga mol dragning), de förr så komplicerade och dyr
bara tätningarna oml.::ring skoll- och däcksgenomgtmgar kunna 
göras synnerligen enkla och effekliYa, dc inre förbindningarna 
på skott, hordläggning och chick kunna bringas att bilda ett 
sammanhängande, styvl gallerverk, vilket fästes till plåtbekläd
naden och avlastar dess skarvar. Förskjutningen mellan tvär
skarvar är ej av samma betydelse som förr, då sådana skarvar 
kunna givas samma styrka som byggnadsmaterialet. Ett krav 
av största vikt vid konstruktionens utformande är dock, att 

elensamma vid framtida haverier skall kunna fullgott och utan 
större svårigheter repareras. 

Etl ännu ej förwrkligat önskemål för bättre utnyttjande 
av '5 \ Cl<;ningen ~~ fartyg är Lillglmgen till lämpligare profiljärn. 
Dc nu sedan lä nge standardi serade valsprofilerna äro avpassade 
huvudsakligen för nitning. Valsverken torde sålunda i och 
med svetsningens utveckling nödgas all delvis omlägga sitt 
valsprogram. Speciellt torde behovet av symmetriska profiler 
såsom bulbjärn och en modifierad form av T-järn komma att 
ökas. 

En mera omfattande användning av svetsning i skepps
byggeri medför Yis.~a svårigheter vad beträffar monteringen d. 
v. s. de olika delarnas uppställning å bädden och deras sam
manhållande före det slutliga hopfogandeL Vid nitade kon
struktioner är delta enkelt, då nithålen kunna användas för 
delarnas sammanskruvning. Vid svetsning av fartyg m:'ls l ~ 
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hela gången av bygget läggas om, och konstruktionen m,,ste 

avpassas med tanke på monteringsmöjligheterna. 

En följd av detta är, att så stora partier som läwpligen 

hmna hanleras med förefintliga lyflanordningar färdigSY ·2LS,ls 

före deras uppsättande å bädden. Härigenom kan också vinnas 

den fördelen, att största delen av svetsningen kan utföras i 

horisontalL läge, viikel är det förmånligaste för ern:iende av 

elt gott resultat. 
Det har om och om igen framhållits hurusom svetsningen 

skulle vara i alldeles särskilt hög grad beroende av svetsaren, 

och att en grundlig utbildning och stor skicklighet hos m·bcLa

ren är fundamental. Helt visst är utbildning erforderlig här 

som i andra yrken, men någon större svårighet Lorde ej före

finnas. Vissa personer synas visserligen aldrig kunna lära sig 

svetsning, men andra förvärva sig god färdighet på förvånans

värt kort tid. 
Det är odisputabelt att svetsens kvalitet, även om den bästa 

och modernaste utrustning slår Lill buds, beror helL av svetsa

ren och dennes omsorg och samvetsgrannhet. Detta oundvik

liga och för resultatet så avgörande mänskliga element kan 

man nu i viss grad eliminera genom användandet av helt eller 

delvis automatiskt arbetande svetsningsmaskiner. Inom skepps

byggeriet kunna dessa dock ännu så länge endast finna en 

tämligen begränsad användning. 

Att konstruktören måste vara väl insalt i svetsningens pro

blem är tidigare nämnt, men i minst lika hög grad, om ej högre, 

fordras detta av arbetsledningen, som skall kwma planera O('h 

ordna arbetet på rätt sätt, övervaka svetsarna och giva dessa 

instruktioner. Driftledm·en, som skall bygga ett svetsat fartyg, 

ställs oupphörligen inför uppgiften, att å den komplicerade 

byggnad, som ett fartyg representerar, hålla m å tt och fonn 

med undvikande av bucklor och andra deformationer och med 

så litet efterarbetning som möjligt. Ell skeppsvarv, som vill 

följa med sin tid, måste alltså förskaffa sig en härför tränad 

och erfaren personal i olika grader, och det har just vari l 

bristen på dylik, som till stor del orsakat svetsningens tämligen 
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långsamma utveckling inom skeppsbyggeriet. :Mycket har gjorts 

för beredande av undenisning och utbildning i svetsning, men 

ännu myeket återstår härvidlag. 

Eftersom svetsens yttre ej giver någon säker hållpunkt fö:: 

bedömande av dess kvalilel, blir kontrollen av det utförda ar

betel här avsevärt svårare än vid nitning. Detta problem vän

tar ännu på sin slutliga lösning. För direkt undersökning av 

en svetsförbindnings kvalitet, homogenitet och inbränning har 

~an för närvarande tre metoder, röntgenundersökning, magne

tisk undersökning samt stickproY i form av här och där före

tagna m·fräsningar i svetsen. Ingen av dessa torde ännu kunna 

sägas vara i nt1gon högre grad lämplig för farlygsbyggnad. Man 

f~r här tillsvidare lita dels till bästa möjliga utrustning, dels 

t1U personalens omsorg och skicklighet, dels ock till ett nog

grant och kontinuerligt övena]<ande av arbetet och givna in

sliukLioncrs beaktande. Svetsningsarbetet kräver därför ett 

större antal förmän (en på 5 a 6 man) än som eljest är bruk

ligt i skeppsbyggeri. Lämpligt och nnligt är också a ll då och 

då låta svetsaren ulföra provstycken i mindre skala för kontroll 

dels av den am·ända svetutrustningen, dels av svetsaren själv. 

Att en betydande viktbesparing ernås genom svetsningen 

har tidigare pl1pekals. Huru stor densamma kan bli är givetvis 

beroende av den omfa ttning, i vilken svetsning kommer till 

användning. Bland partiellt svetsade fartyg kan såsom exem

pel angivas Deutschland, där c:a 550 ton inbesparades till 

största del en genom denna metod. Bäst talande äro emellertid 

uppgifterna fr[m nyligen färdigställda, helsvetsade fartyg. För 

ett sådant, Norderney om 875 t. dw, byggt i \Vilhelmshaven, 

angives en materialbesparing av 26,1 o;o i jämförelse med ett 

nitat fartyg av samma huvuddimensioner. Två vid Deutsche 

vVerke byggda helsvetsade fartyg om vardera 620 t. dw. visa 

enligt uppgift en ännu högre besparing nämligen 30 o;0. Skulle 

nyssnämnda tre fartyg hava nitats, hade de fått en med 7, 5 o;0 

resp. 11,5 °/o minskad lastförmåga. 

Xu nämnda uppgifter ~iro hämlade ur ell föredrag av då

varande driftsii1gcnjören Yid Lindholmens Yarv, Chrisliansson. 
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Där säges vidare: Vid beställning rrv ett Iarlyg är dödvikls 
l.;.apacitelen oftast den normerande, varför man rätteligen hör 
jämföra ett svetsat och ett ni tal fartyg med samma dödvikts 
kapacitet i sl~Ulel för huvuddimensioner. l så fall visar det 
'>i g all materialbesparingen för N orderney stiger till 32,6 Ofo 
och för de b{lda sistnämnda fartygen till 36,3 °/o. 

Vad kostnaden för svetsning beträffar är ännu vanskligt 
all y llra sig, då denna beror helt av svetsningen omfattn ing, 
sättet för dess utförande och använt elektrodmateriaL Generellt 
kan ej sägas att svetsning är billigare än nitning. Härom må 
emellertid anföras vad Obering. -v·vahl säger om de vid Deutsche 
Werke byggda fartygen. 

Ett ton av fartygets materialvikt är 29 °/o dyrare hos ett 
svelsal fartyg än hos ett nitat, men å andra sidan är ett lon 
av fartygets dödviktskapacitet 11 °io billigare hos ett svetsat än 
hos ett nitat. 

Detta yttrande tyder alltså på att ett svetsat fartyg av be
stämd dödviktkapacitet skulle vara billigare att tillverka än ett 
nitat, ett förhållande som, om det håller slrecl{, torde komma 
att utgöra den kraftigast tänkbara impuls för de nitade farty
gens ersättande med svetsade i en ej alltför långt avlägsen 
framtid. 

Utdrag ur protokoll från KöS:s sammanträde 3
/ 10 34. 

Ordföranden påpekade, att man av den nu föredragna års
berättelsen finge en tydlig bild av de intensiva nybyggnads
och moderniseringsarbetena inom de olika marinerna. Det sätt, 
på vilket man inom de ledande marinerna verkställde nybygg
nader och moderniseringar av befintliga artillerifartyg, påvi
sade med all tydlighet, att den förfäktade åsikten, att flyg
vapnet gjort artillerifartygen onödiga, icke vore bärkraftig. 

Av särskilt intresse hade dessutom varit föredragandens 
f rams Lällning a v svetsningsförfarandet 
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Uppgifter angående främmande mariner 
n:r 11/1934 

hämtade ur fack- och dagspress av Marinstabens pressdetalj 

november 1934. 

S.torbritannien. 

Byggandet av en flottiljledare och 8 jagare, som ingå i 1934 
års program, är anförtrott fem privata varv. Amiralitetets beslut 
härom har fattats tidigare än vad som under senare år varit brukligt. 

(Naval and 11:ilitary Record den 18 oktober 1934.) 

Hangarfartyget Hermes, som genomgått modernisering 1 De
vonport, avgår den 18 november från Portsmouth för att i Kina
eskadern ersätta E ag le. 

(N a val and .Military Record de1l. 18 oktober 1934.) 

Inom den närmaste tiden kommer Storbritanniens biografbesö
kare att bli i tillfälle att få se en dramatisk film, >>For ever Eng
land>>, som under sommaren och hösten upptagits under medverkan 
av amiralitetet samt fartyg och personal från örlogsflottan. Inspel
ningarna, som dragit stora kostnader, hava omfattats med stort 
intresse av däri deltagande personal. Verkligt realistiska bilder av 
en sjöstrids förlopp hava erhållits genom omfattande pyrotekniska 
anordningar. Kryssaren >> Curacao» och flottiljledaren »Broke» ha
va medverkat. 

(The Navy, november 1934.) 
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Kryssaren Leander uppgives av Mr Hector Bywater i hans hnk 
»A sea rchlight on the N il VY>> vara den dyraste kryssaren, som nå
gonsin byggts iör brit.tiska flottan. Den kostar 235 p. st. pr tnu 
(4,560 kr. enl. kurs 19 : 40). 

(Naval Ch roniclc den 9 ncvemiJcr 1934.) 

Efter en längre tids uppl~ gguing i Portsmputh komnwr ul nt1t• n 
XI att utrangeras. Fartyget, som har 2,425 tons ytdeplacemcnt, sju
sattes 1923 och var på sin tid vä rldens störst,a ubåt. Den gjorde <' Il 

fart av 19,5 knop och va r bestyckad med den kolossala bestyekning<'ll 
av 4 st. 14 cm. kanoner. Mr H ector Bywater framh åll er om ubå i<·H 
att densamma, i motsats till vacl man allm~int trott, var säkN, ~iii
värdig och lätthanterlig men att Jart yget synbarligen blivit h,·g,.:t 
utan att man närm are gjort klart :för sig, vartiJI den skull e an
vändas. 

(N a val Ch roniclc den 9 november 1934.) 

U. S. A. 
:i\farindcpartementet har bPslutat att borttaga torped tu bcrn a t•a 

alla stö rre kryssare. Enär dylika fa rtyg enelast komma att nyttjil 
torpeder i högsta nödtall anses nyttau därav icke tillnärmelsP vis 
uppväga de betydande ri sker som äro förenade med att dessa hög
explosiva tingestar endast skydelils av t unt pansar. 

(Proceedings, oktober 1934.) 

För aM giva p<>rsonalen på Scouting Force fö rmånen att Pr 
hålla förf lyttning av anhöriga till västkusten (jmfr häfte n:r lOf;Jil 
har marindepartementet övernytta t 55 J'artyg till andra örlogss1 a
tioner. De flesta av dem ha tilldelats San Diego och San Pedrn. 

(Proccedings, oktober 1934.) 

»The hlPrry-Go-Round Colurnn» i ·washington H crald den 3 aug. 
l934 anmärker: 

Uncle Sam's sjögående flotta har varit föremål fÖr en stillsam 
men noggrann undersökning, som byggt på edarenhet er fr ån Llen 
senaste Still a Havs-A t l antkryssningen. 
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Tre allva rligil brister hava uärvi(l framkommit som ett resultat 
av elen omfattande övningsexpeditionen: 

l) Tydlig inkompetens hos personalen. 
2) Otillräcklig sjömansutbilduing. 
3) Overdrivet nyttjande av tävlin ga r mell.an fartygen. 

När ameri l;anska :flottan föna gången passerade Panama-ka
nalen på vad som då ansågs rekordtid motsva!'adc detta icke marin 
myndigheternas förväntningar. Den andra genomfarten, som ägde 
rum föregående vecka, blev en betyd li gt bättre prestation enär 88 
fartyg .förflyttades från Atlanten till Stil la Havet på endast 39 
timmar. Detta är 8 timmar .kori are tid än föregåend e gå E g, varvid 
dock antal et fartyg var 20 % mind1·e. 

(Naval Chronicle den 2 nowmber 1934.) 

Frankrik e. 

Ubåten Minerve har gått av sta peln i Chcrbourg den 23 okto
ber. Fartyget är elen enda kust-uh å ten av 1930 års program, som 
byggts på ett örlogsvarv. Det sägs eme llertid att örlogsvarvet i 
Chcrbourg kommer att s tapPisätta el<· ul>åt,ar , som ingå i 1934 års 
program. 

Iris, som tillhör Balllma klass, sjösattes :föregående månad: av 
klassen ifråga är o ännu J'unon och Yrnus på stapeln, 111 en komma 
snart att sjösättas. 

(LG Yacht den 27 oktober 1934.) 

Man !tör jiimförelsevis liiet. t a las c m elen Jrauska jätte-ubåten 
Surcouf ; sannolikt hava fransmänn<>n lllJPtäckL att allehanda svårig
het<>r äro :[örena ck med et.t dy likt rPvol u.tio11 erand<' nybygge. Stor· 
leken nödvändiggör att ett elylikt skepp tilldelas clP :flt-sta av clct 
stora fartygets egenskaper varti ll k<-mm er ubåtens kva liJikatione r, 
va;·ig<> nom detsamma l.;:omm cr ati bli va en »box ol' tricks». 

För någon tid seelan startade Surcouf jämte dc stora ubåtarna 
Glorieux och PoucelC't en tre månaders b·yssning. D(' båda andra 
ubå tarna k unde lyckligt genomföra kryssningen, men Surcouf måste 
återvända till hemlandet Jll ed allvarligo haveri er på sina hjälpma-
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skiner. Det bör anmärkas att huvudmaskineriets Sulzer-motorer fun
gerade utan anmärkning. 

(Naval Chronicle den 2 november 1934 .) 

Befälhavaren fö>t· 3:e marinclistrikt.et, vice-amiral Berthelot, l, 1 r 
med flera officerare ur sin stab i slutet av oktober besökt CoFio n, 
varvid särskilt inspekterades de underjordiska brännoljecistern('t·, 
som äro under anläggning vid Ajaccio. 

(Le Yacht elen 3 november 1934.) 

Enligt senaste underrättelser kommer slagkryssaren >> Stra,,_ 

bom· g >> inom kort att sättas på stapeln i St. N azaire och byggnads
arbetet att starkt påskyndas. Det säges att en hel del ändringar 
i förhållande till typfartyget >> Dunkerque>> komma att införas. Sn
lunda angives farten till 32 knop (i st. för 30) och uppställningPil 
av de 8 st. 33 cm. kanonerna till 4 dubbeltorn i stället för 2 knltl
ruppeltorn. Även bombskyddet kommer att ökas till elen största mot
stånclskraft. 

(Marine Runclschau, november 1934.) 

Det är anmärkningsvärt att. viceamir alerna Moguet och Derlu11, 
vilka nyligen övertagit befälet över våra båda sjöstyrko r i hemfar
vattnen (amiral Moguet <'iver 1:a eskadern i Toulon och amiral Dar
lan över 2:a eskadern i Brest. Pressdet:s anm.) äro de yngsta i sin 
grad i det att de äro 55 resp. 53 år. Deras föregångare vore vid 
tillträdet 58 resp. 57 år. Aven om ungelom icke betyder allt, är rlL'll 

dock en betydande tillgång. 
(Le Yacht den 10 november 1934.) 

Japan. 

En kraftig lätt kryssare, Zuzuya, som stapelsattes i december 
förra året, kommer att sjösättas den 20 november. Fartyget är på 
8,500 ton, fart 33 knop, 15 st. 15 cm. flackbane och 8 st. 12,7 cm. 
lv.-kanoner, \12 torpe,dtuber. De fyra turbinmaskinerna utveckla 

90,000 hkr. 
(N a val Chronicle den 15 november 1934.) 
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Finland. 

Skolskeppet Soumcn Jontsen har i slutet a\· oktober avseglat på 
sex Jllånaclers expedition, varunder bl. a. hamnar i östra Medelhavet 
komma att be ökas. Fartyget medför en utställning av finländska 
produkter, för vn t·s demonstrerande två c·ivila personer medfölja. 

(U r finska dagspressen). 

Estland. 

Alla förarbeten för byggande a\· två ubåtar äro nu avslutade. 
Kontrakt härom är avslutat med Vi<;kers-Armstrong. 

(Estlänclische Zeitung den 3 november 1934.) 

Planer äro dessutom enligt dagspressen uppgjorda för sjöför· 
svarets uthyggande med motortorpedbåtar, varom underhandlingar 
med England pågå. 

(Pressdet:s anm.) 

Nederländerna. 

Den under byggn ad varande kryssaren »Celebes>> har fått byta 
namn och skall i stället heta >>De R nyter:>: den 192.6 stapellöpta jaga
r en med detta namn skall erhålla namnet >> Van Gendt». 

(Marine Rund~chau, november 1934.) 

Kina. 

Byggandet av kryssaren >> Ping Hai», som stapelsattes i Shang
hai 1931 men varå arbetena länge legat nere, har återupptagits un
der ledning av japansk personal. 

I Futsehau har gr undats en marinakaclemi, till vilken kallats 
två japanska lärare. 

(Marine Runclsehau, november 1934.) 
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Jämförerl se mellan marinerna. 
Enligt Mr. Oscar Parkes den 16 oktober 1934 publicer ade bok 

>>The Worlds Warships,> befunna sig den 1 augusti 1934 föl jande 
krigsfartygstonnage under byggnad i 

Storbritannien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88,000 ton. 
U. S. A .. . . .. .... . .... . ....... . ... . . 240,000 » 

Japan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65,000 » 

samt följande tonnagesummor projekterade och be,viljade men ännu 
ej under byggnad nämligen 

Storhritannien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52-,000 ton. 
U. S. A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,000 » 
J apan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,000 » 

Söndagen den 28 oktober 1934 sträcktes underr ett helt folks 
entusiasm kölarna till två slagfartyg på 35,000 ton, Vittorio-Veneto 
i Triest och Litrtorio i Genua. Det är en händelse, vars följder äro 
svåra att överblicka. Åtgärden i fråga kröner on marinpolitik , som 
måste framkalla stolthet och tillfredsställelse hos Italiens Eolk och 
vars resultat avspeglas i följande jiimförelse. 

Förutom av slagfartyg (se anm. nedan) är Italiens och F r ank
r ikes fartygsbestränd med tillämpande av internationellt fastslagna 
livslängder följande: 

Italien. Frankrike. 
K ryssare, 10,000 t ons .. .. .... .. ... . ..... . ..... . 7 7 
Kryssare, pansarskyddade, 6-7,000 tons .. . . .. . . 6 6 
KryssarL', lätta, 5-7,000 tons (de italienska syn-

n erligen snabba och anmärkningsvärt starkt 
bestyckade) .............. . . . . ............. . ö 6 

Esploratori (:1.,600 ton) resp. contre-torpiJleurs 
(2,000- 2,500 ton) ... . ........ . ... . ..... . .. . 15 31 

J agare . ...... . ... .. . . . . .. . .. ... .. .......... . . · 36 39 
U -båtar, större ................ . . . .... . . . ... .. . 9 41 
U -båtar, mindre ..... .. . . .. .... . . . . .. . .. ..... . 26 (se n ed.) 38 

Förf., som konstaterar den i f r åga om de flesta f artygsklasserna 
slående likheten, f ramhåller den betydande skillnaden mellan de 
båda sjövapnens uppgifter. Han beklagar vidare, att Italien genom 
den vidtagna åtgärden tillintetgjort de förhoppningar, som hysts 
av bl. a. Storbritannien, att kunna för framtiden ·reducera tonnaget 
på slagfartygen. Beslut om motåtgärder torde snart komma att av
höras. 
(U r en artikel av cummandant Thomazi i Le Yacht den 3 nov. 1934.) 
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Till komplettering av ovanstående må nämnas att slagfartygs
beståndet f . n. är i Italien 4 och i Frankrike 9 (varav dock tre 
starkt föråldrade); Frankrike har därjämte Dunkerque och Strass
bom·g på vardera 26,500 tons under byggnad. I det italienska ubåts
tonnaget har i ovanstående sammanställning icke inräknats 18 st . 
s. k. kust-ubåtar. 

( Pressdet :s an m.) 



Jämförelse mellan marinerna den 1 augusti 1934:. 
U. S. A. 

-- ----- - -- --- ·-

l 
Färdigbyggda 

Under byggnad Beviljade Totals m n ma 
T y p UndPråriga l Överåriga l Summa 

N:r l Ton N:r l Ton N:r l Ton N:r l Ton N:r l Ton N:r l Ton 

Cap i tal sh i ps ......... 12 l 375,300 l 3 80,100 15 455,400 - l - - - 15 455,400 
Aircraft carriers ... 3 80,500 l 11,500 4 92,000 2 40,000 - - 6 132,000 
Heavy cruisers ...... 14 132,450 - - 14 132,450 3 30,000 l 10,000 18 172,450 
Light cruisers .. ... . 10 70,500 - -- 10 70,500 4 40,000 3 30,000 17 140,500 

D estroyers ........... ·1 l 1,365 227 249,350 l 228 250,715 31 49,300 14 21,700 273 321,715 
Submarines ............ 43 45,620 41 24,420 84 70,040 4 5,200 G 7,800 94 83,040 

Summa l 83 l 705,735 l 272 l 365,370 l 355 11,071 '1041 44 l 164,500 l 24 l 68,500 l 423 11,305,105 

Ålder den 10 aug. 1934. 

Storbritann ien. 

l ' l 
15 l l Ca pi tal sh i ps ......... 15 474,750 - - 474,750 - - - - 15 474, 750 

Aircraft carriers ... 6 115,350 - - 6 115,350 - - l 15,000 7 130,350 
Heavy cruisers ...... 19 183,686 - - ]fl 183,686 - - - - 19 183,686 
Light cruiser s ..... . 22 1Hi,880 lO 42,290 32 159,170 9 61,600 4 32,200 45 252,970 
D estroyers ............ 44 58,374 108 116,070 152 174,444 27 37,350 9 12,400 188 224,194 
Submarines ............ 33 40,849 19 10,410 52 51,259 9 10,070 3 2,840 64 64,169 

Summa l 139 l 989,8S9 l 137 l 168,770 l 276 I1 ,15S.659[ 45 l 109,020 l 17 l 62,440 l 338 11,3.'30,119 

11(\er vid 1933 års utgEmg. 

Japan. 

9 l 272,070 l - l l -\ l 
Cap i tal ships .. .. ..... 8 242,740 l 29,330 - - 9 272,070 
A ircraft carriers ... 4 68,370 - - 4 68,370 - - 2 20,100 6 SS,470 
Heavy cruisers ...... 12 107,800 2 15,720 14 123,520 - - - - 14 123,520 
Light cruisers ...... 17 81,455 3 11,920 20 93,375 4 34,000 2 17,000 26 144,375 
Destroy_ers ............ l 61 l 82,281 4~ l 39,S20 1103 122,101 7 9,576 17 24,820 127 J 56,497 
Submarmecl ............ 63 71,779 5 346 70 77,125 9 11,700 4 7,500 83 96,025 

Summa l 165 l 654,4:25 l 55 l 102,136 l 220 l 756,5611 20 l 55,276 l 25 l 69,420 l 265 l 881,257 
Ålder vid 1933 års utgång. 

Frankrike. 
l 
Capital ships ........ . 1 26,500 l l 

4 88,756 5 97,169 9 185,925 l 26,500 l - 11 238,925 
Aireraft carriers .. . l 22,146 -- - l 22,146 - - --- - l 22, 146 
Heavy crui~ers ...... 7 70,000 3 35,923 10 105,9~3 - - - - lO 105,923 
Light cruisers ······ 6 38,902 2 12,912 8 51,814 6 44,000 - - 14 95,S 14 
D estroyers ............ 51 92,5S61 24 17,7SS 75 l 110,374 s 19,4141 l 2,569 84 132,357 
Submarines ............ 66 60,219 27 18,S65 93 7~1 ,084 16 17,412 4 4,708 113 101,204 

Summa l 135 l 372,609 l 61 l 18'3,657 l 196 l 555,2661 31 l 107,326 l 6 l 33,777 l 233 l 696,369 
.n.lder vid 1933 års utgång. 

Ita lien. 

l 
4 l l 2 l Ca pi tal ships ......... 86,532 - - 4 86,532 - - 70,000 6 156,532 

Aircraft carriers .. . - - -- - - - - - - - - -
Heavy cruisers ...... 7 70,000 4 33,641 11 103,641 - - - - 11 103,641 
Light cruisers .. ... . 9 40,562 4 12,116 13 52,67S 6 38,87S -· - 19 91,556 
Des.troyers ............ l 53 64,376 33 25,882 86 90,258 s 4,920 - -, -

l 
94 95,178 

Submarines ............ 36 29,310 21 8,170 57 37,4SO 18 15,327 - - 75 52,807 
Summa l 109 l 290,780 l 62 l 78,S09 l 171 l 370,589 1 

Ålder vid 1933 års utgång. 
32 l 59,125 l 2 l 70,000 l 205 l 499,714 

Anm. »Överåriga » eller »Under åriga >> hänför sig till wa~hingtontraktatens bestämmelser. (Proceedings okt. 1934)· 
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åtskilliga maritima och krigsveten
skapliga tidskrifter. 

öst ersjÖJlolitil•. 

östersjöläget mot bakgrunden a v de senaste världshändelserna. .H. 
Strömbäck Kr. V. A: s handl. och tidskr. n:r 5, s. 145. En in
tressant och givande granskning. 

Utr ikespolitik i allmänhet. 

The International Situation. R. U. S. I. aug. n:r 515, s. 600. U n <lf.' r 
rubriken »Great-Dritain-Norway » omtalas, att åtskilliga engel 
ska trålare blivit tagna. innanför 4-milsgränsen vid norska ku~t
en. Ett f iske i sk yddsfartyg ''Harebelb skickades att reglera 
förh ållandena med Norge. övriga huvudrubriker: An Eastern 
Pact; The Disarmament Confercnce; Naval Conversations ; The 
Little Entente; The Nejd-Yemen War. 

Weapons or ·war. Lieutenant-Colonel E. E. Calthorp. R. U. S. I. maj 
n:r 514, s. 280. Författaren citerar Lord Raglan och Mr. Nick ars
son vilka båda komma till slutsatsen att civilisationen vilar 
på makt (vapen) och att vapnen i och för sig icke äro anled· 
ning t ill krig. Författaren anser att varje land bör hava c·n 
krigsmakt som motsvarar dess naturliga krav på inre och yUre 
säkerhet och dess ekonomiska resurser. 

The I nternational Situation. R. U. S. I. maj n:r 514, s. 381. Ruld
ker: Disarmament Negociation. The Problem of the Saar. The 
far Eastern Situation. The War in t he Chaco. 

Rustn ingsbegränsning. 

Convcrsations, a review of the positions held by tlw fivc g reat nr~
val powers. John Sanderson. The Navy sc·pt. , s. 259. Övf.'n;ikt. 
av makternas ståndpunkter inför IJot,tkonferensen :l935. 
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P roblems of the nf.'::ct N a val Conference. Maurice Prendergast. R. 
U. S. I. aug. n:r 515, s. 581. Författaren h å ller före att den kom
mande flottkonferensen bör uppbyggas på principen '' trinity in 
unity,,, d. v. s. att inom vardera slagskepp, kryssar e och jagare
grupperna skulle medgi vas 3 olika storlekar med vissa möjlig
heter att erhåll a tilläggstonnage. 

The Naval armament forum. T. A. Bisson. F oreign Policy Bulletin 
10/8 n:r 41, s. 2. Kort skildring av läge1t i juli 1934 inför flott
konferensen 1935. 

B ränslefrågan i allmänhet. 

Coal versus Oil for the Navy. Engeneer \"ice-Amiral Sir Regin alt W. 
Skelton. R. U. S. I. m aj n:r 514, s. 241. Synnerligen intressant 
och uttömmande fö redrag om ,oljec ldningens företräden fram
för kol eldningen. Bl. a. fr amhålles att oljeeldningen medfö'r 
en minskning av eldrumspersonalen till omkring hälften under 
det att uth ålligheten ökas till den dubbla. Om kol eldning skulle 
återinföras i engelska flo ttan skulle detta medföra en personal
ökning av 1.5,000 man och en kostnad av omkring 30 milj. pund. 
I den efterföljande diskussion en yttr ade sig Captain B. Acworth 
för återinförande av koleldning huvudsakligast med h änsyn till 
förrådsfr ågan. The chairman Admiral of the Flee,t Sir Roger 
Keys slutade sin sammanf:lttning med följande ord: ,, After this 
leeture I do not t hink that anyonc can doubt that coal as a 
f u el for the N a vy is de a t. 

Kri gsindustri. 

Industrial .M:obilisation in fo reign Countries. R. U. S. I. aug. n:r 
515, s. 483. Utdrag u r en a rtikel i >: Revue Militarie Francaise>' 
n:r 151 jan. 1934 författad av Lieut.-Colonel de Gaulle. Atgär
cler som vidtagits i U. S. A. , ItaliPn och Belgien åte rgivas i 
sammandrag. 

F ramtidskriget till SJOSS. 

Captain Acworth 1-:ritisiert weitc!·. G. M. R. juni, s. 253-59. Referat 
av Acwort hs bok )) The navy and the Next Wan. 

Sjömak ts- och fartygsbygg n a dSJJOlit ik. 

Bastern Paeific Warship Maneuvres. Archibald Ershine. The Navy 
sept. , s. 274. Marinpolitisk översikt av läget i S illa Oceanen. 

The Valne of Obsolute ·warships and \Vcapons. Commander W. B. 
Rowbottarn. l~. U. S. I . maj n:r 514, s. 294. Författaren håller 

Tidskrift i Sjöväsendet. 47 
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före att alla krigslan~·g och vapC'·ll sko la hihPhållas så liingt · ll<· 
äro an vän dbara , C'll1C'rl:ln prfa rC'lllwtPn - ickC' minst från kr il'.P\ 
1914- 18- lärt att ck a llti d komma tå.ll någon användning 1id 
krig. 

Luftmaktspolitil; , jiirufötelse mellan luftstl'i.dskraftema. 

Einsatz der LuftstreitkrMk. Fliegerlmpitän \\~Prne r Dartz. ::-1. 1: .. 
s. 348-52. En kritisk granskning a v italienska generalen ])(,,. 
hets ås ikte r betr>if[ando luJ1s triclskraftC' rna s o rgan isation n,•h 
anvfind11ing. L äsYä rcl. 

The racC' l'or air armanwnts. \\"illiam T . Stom•. Von·ign I'ol i•·.'· 
B ulletin . Kor t r edogörelse för JuJ.tru stningat'll aS st åmlpuu kt 
i juli 1934. 

Arrnies of the Air. A. FrPnch Vicw. ll. U. S. L llJaj 11 :r 514, s. :):l\, 
Sammandrag av en a rLikel i .> Revue i\Iilitaire Ucnc' r aic' >> fiit·· 
fattad av General Arnwguanl. Inr~·essania synpunldPr på l1u ,. 
flvgvapnPr hör va ra arganisPrat äv<'nsom elen invNkan en sla:c
ln:aftig luftflotta skull e haft på vär lds krigets uin~ckling. 

luteruationell riitt. 

Die hlecrPngen von ]{onstantinopel. Ku r t Sicii'Pri. M. R maj , 
219- 23. E n Jolkrät!s li ghis tori sk övnblick. 

Blockad. 

Handelsb lockade und Hunge rblockade als StratPgische ProhlC'mc. Yi 
zeaclrni r al a . D. A. l\J C' Jil'"r. ]\1. R maj, s. HJR-207. En gran ~! 
ning av bioekadfrågan m strah'gis k synpunkt.. M:vcket läsl'ii r · 

Förs varsledningen i allmiinhet. 

Einheitlichc Zielsetzung fllr Land- und. See macht im Weltkricg •·. 
Teobald von Schäfer. :M. R aug., s. 352-56. Bid rag till fråg n ' 
om samverkan mellan annc' och f lotta. 

Ledningen av Sveriges försva r uneler krig. L. T- n. Kr. \'. ,\ 
hand!. och tidskr. n:r 3, s. :1 26. :Förf. anser det l,ättrP att ui~·· 
en chd :för g c m c n s a m f ö r s v a r s s t a b än at,t i :lrPclst 1 l 
fö rordn a en särskild högste bdiilbavar<' för k ri gstill!'älle. 

Sjötaktiken i allmiinhct. 

Reträttstridens taktik. O. Lilljcquist. T. i S. n:r R, s. 466. Rclcrai 
ur Marine Rundschau av en artikel av konteramiral a. d. \Vul 
fing von Dittcn. 
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Luftluigct a ll miinlH't, luftförs va re t. 

BattiC'ship or ::ll'rOlliane ·~ J. K T. Harpl'L The Navy 
13:2. Fön'd rag in för Tlw Royal Un. Ser v. Inst. 

Luftanfall 1110\ t'lotta fö rlagd till ör logsbas. ::i. L T. o 
,;. 39R. 

maj n:r 5, s. 

S. j ul i n :r 7, 

Faran från lufi<•n och krigsl'arlygsiJ~·ggnadeJl. C. O. Fiirsi. T. i S. 
juni n:r 6, s. ;3.J:2. 

Battl <"shiJI or a<'roplnJw? \'i rc-a miral J. E. T. IIarper. Tl1 P Navy 
jun i n :r fl, s. 16.). Ett inln'ssant hid rag till belysningen av 
denna aktu<'lia l r i'1ga . Föd. s lutar: >> R cmembcr , Soa and Ah, 
n o t Air o r S('a >> . 

SynpunktPr p;t heriikningPn ang. c'do rdn lig bombinsats mot 1artyg. 
O. Borlincl. Tids. i Sjöv. m1aj n:r fi , s. 270. 

Flygstr idskr aft<• t·na och kriglö:·ill;J,'Cn i Ostcrsjön. H . Hammargren. 
Tids. i Sjö1·. maj n:r 0, s. :?.-,:\. 

Flygets mnig-eringstjänst. 

Ast ronom isk luftn:wig·asjon og Air A l manac. Prf'miPrlöjtn. Lam
hl'Pchts. K T. f. 8. n: r G. s. 212. 

Hadio. 

UntcrwassPrteiPpl,lmiP. U. Uodsclt . .i\1. K maj, s. 2:23-24. En redo
gör PisP lör kvar tskristallens an vändning vid unclervat1cnstele-Eo
ni vid Iö1·sök utförda av Dr. ]IL .J1ano. Lisvärcl. 

N a' i get•! ngstjänsten . 

FörcnkladP rilknc'inl'todPr inon1 nautiken. Red. Nautisk Tidsl.;:r. sept. 
9 n :r D, s . 28:3. 

Die Gr undlagcon ll<• r Tlwori(' cl<'i' Gf'zPi tC'n. ProL A. DPfant. M. R. 
juni, s. 269-73. 

Et nytt insirumen ior astronolllisk stedshosiämnwlsc Sphnanten . 
I.öjtn. H. Hugg<'. ?\.T. J. S . .:llaj n :r .}, s. 198. I nstrunwntPt. är 
Pll förmi nsklt i ng a y dl' n p ä observ::1 tio n hr u kli g a >> el<' >> . 

Det kemiska kriget:. 

Bactcrial and Clwm ical \VarJ~rc some German Vie\\·s. R. U . S. T. 
aug. n:r :)1.). f' . 01:1. Efter artiklar i .:llilitär Wochenhlatt 1934 
n:r 25 3l-36. 

Arsbcriitte]sp aY förPd raganckn i artillerivetenskap. överstelöjtn. w. 
lll . Frihcrn· U. G. von Oii<·r. Kr. \'. A :s hanclL o. Tidskri:ft n :r 
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6, s. 107. Arsberättelsen behandlar vissa tekniska spörsmål i sam
band med den kemiska krigföring0n. 

Skep-psbyggna ds ve r k sam beten i allmänhet. 

Der Voith-Schneider-Propeller. Prof. Dr. Ing, F . Horn, Berlin. .M:. 
R. maj, s. 208-19. En utförlig redogöre,lse för propellerns teori 

och utförande samt verkningssätt. Förtydligas av figurer. Läs

värd. 

SkeppsbyggnadsYerksamheten : krysare. 

L' evolution du croiseur leger. A. Thomazi. Le Yacht 7 juli n :r 2676, 

s. 355. 

K otnojtjänst en. 

Les convois. A. Thomazi. Le Yacht n:r 2688, s. 535. Något om kon
vojtjänst om kring år 1800 och under världskriget. 

Fotografi- och filmtjäns ten. 

Fotografiens användning och bPtydelse ur sjömilitär synpunkt. R. 

Thoren. T. i S. 1934 juni u :r 6, s. 347. 

Intendenturtjänst en. 

Victualling problems at sea. Frank C. Bowen. The Navy sept., 1!1. 2G6. 

En redogörelse för utspisningsförhåll anden på så väl örlogs- som 

passagcrar- och lastfartyg. 

C i Yilans tällni n g. 

F. D. M.-rörelscn i dag. Red. Svensk Underbefälstidning n:r 37, s. 1. 

F . d. Militärer och civilanställ ningsfr ågan. 

Några uppgifter om rivilanställningens ordnande inom vissa utl äu<l

ska armeer. Kr. \T. A :s hancll. och tidsk.r. n :r 5, s. 113. Behan<'l. 

Frankrike, Tyskland, Engl and, P oleu, Norge, Finland. 

Befordran: officerskå ren. 

Italienska synpunkter om s jöofficer arrres karrierc. Raptein T. K. 
Olofsen. N. T. f. S. maj n:r 5, s. 204. 

U nderofficersk år en. 

Några or d om den engelska f lottans underofficerskår. Red. D ~-,, · 

U nder of.f:. 3 juli n :r 13, s. 346. J ändörelse med den svenska. 

- 669-

Skeppsgossek å rcu. 

Schiffsj ungen. Rapitän zur See a. D. 1·. \ Valdeyer-Hartz. M. R. 
juli, s. 314- 23. Redogörelse för skeppsgosse institution i Tysk

land f r. o. m. 1863 t. o. m. 1913, vilket var sista året skeppsgos
s-ar· antogos. 

Skeppsgossein3titutionen ännu en gång. -th- D. Sv. Underoff. 18 
juli n :r 14, s. 373. 

Sannet sömhet. 

Samvetsbetänk ligheterna mot värnplikts tjänstgöring. överste K. E. 

Beskow. Ny Mil. Ticlskr. sept.-34 n :r 17- 18, s 280. Redogor 

för vissa till samvetsömma vpl. framställda f r ågor, som belysa 
arten av samvetsömhet en. 

FörHarsfrågan i a.llmänhet. 

Försvarsministerns ansvar. Redaktionell. N. M. T. sept. 34 n:r 17-18, 
s. 277. 

The Control of communal Dist,mbances in waked Cities. Lieutenant 

Colonol H. M. Burrows. R. U . S. I aug. 34 n:r 515, s. 565. Inne

håller erfarenheter angående militärt ingripande vid ordningens 
upprätthållande. 

Allt går igen. Rk. G. Wahlström. Yår flotta juli n:r 7, s. 97. En 

intressant vidräkning med de pacifistiska skräckmålningarna. 

Upplysnin g eller reklam? T. Holm. Officersförbundsbladet n :r 7, 
s. 98. 

Sj~försva.rsfrågan i allmänhet. 

Kan flyet erstatte noget annet ledd av sjöförsvaret. Kaptein N. 
Bruun. N. T. f . S. maj n:r 5, s. 217. 

Reglementen m. m. 

Arsberättelse i r eglementen och fönaltning. OvPrstelöjtnant öhngren. 
T. i S. juli och aug. 34 n:r 7 och S. 

U tländska örlogsbe&ök i 8Yerige. 

Två örlogsbesök i Karlskrona. S. T. i 8. sept. n:r 9, s. 497. Korta 

intryck från besök av polska ubåtar och den tyske Gorch Fock. 

LantförsYarets upplysningsyerksamhet. 

Propaganda genom pressen . överste G. Linsiröm. Lanclstormsmannen 

juni 20-34 n:r 6, s. 150. Föredragsvis framlagt förslag till ord-
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nandc aY landstonnens prupagancla,~c·rksamhet. Bl. a. tön •.<låq 
lokala pressombudsmän. 

Flygmpuet i allmiiuhet. 

Vad l"lygva1met n u behöver. F. Ramströlll. Y ärt Försvar :3-t 11 : r ·J 

s. l5. 

Hydrografi. 

Etucles occanographiques. A. Thoma7.i . .Le Yacht 34 u :r 26SG, s. ~,OI'J. 

En översikt av ändamålet nwd ,, President Theodore-Tissil'l' ::; l'"-· 
vcdition hösten l934. 

Handelssjöfarten. 

KustJadens rationalis<'ring. "Rccl. Svensk Flagg l4 juni n:r 24. s. 7. 
Varför Sveabolaget valclP dicselmaskinPri för de nya farty gen. 

Svenska Amerika linjen. W. Ek (Karl Erik Weste.rlnnd). Vår F lotta 
n:r 8, s. j12. En kort orien1cring- om ck·ss tre största tart~·g. 

Subventionspolitiken ur iartygsbc±äluts synpunkt. Sjökapten G. U~

valcl. Nautisk Ticlskrift aug. n:r S, s. 2!58. 
Den subventionerande italienska sjötrafiken på Sydahika. Rerlai'~ 

tionell. Svensk Flagg n:r 34, s. 11. \Tissa uppgifter om ita lir·n~ 

ska och s~' el a-frikanska subsidier tör sjöfarten Italien-Sydafri k a. 
Handelsflottans bruttoinkomster. H. Eneborg. Svensk Flagg G juli 

n:r 27, s. 3. Inkomsterna uppgingp år 1933 till 250,2 milj. kr. 
mot 255,1 år l932. 

S k e Jl i>S byg·gn a d s Y er ksam heten. 

Skeppsh_vggnaclsinclustriens dilemma. Redaktionell. Svensk Flagg 11 :r 

37, s. 3. 

llärgni H!;'S Y e rksamhet. 

Raisiug the German Fler·t at Scava Flow. E. F. Fox. R. U. S. I. auo~;. 

n:r 515, s. 475. Föredragsh~ Ilaren skildrar de n1.ånga svåriglw
ter och spännande moment, som förekommit vid bärgningen aY 
dc sjunkna :f:art._vgpn i Scapa Flo\\~. 

NaYigationsskolnrna. 

Sydsvenska navigationsstiHPisen. "Redaktionell. ·Nautisk Ticlskr. sept. 
n:r !l, s. 288. 

örlogs- och ko±rerdiijänst. Hedaktioncll. Svensk Flagg n:r 37. s. 7. 
Föres] agna bestämmelser om l ikvärcli g het mellan l'xamina vid 
flottan och Yicl navigationsskolorna. 
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SyclsvE•nska naYigationsstiftelsen. Redaktionell. Svensk Flagg n:r 
34, s. 3. Stiftelsens uppgift är aH tiflhanclal1ålla övningsfarty
get »F. Il. Koekum :> (f. d. lots verkets Skanör) för övningar till 
sjöss med navigationsskolans cleYer. 

Nya heiälsorclningcn. Heclaktionell. SVPnsk Flagg l2/7, 26/7, 2/8, 
9/8, Wj8, 30/8 n:r 28, 00, :31, 32. 33, 35. Redogörelse lör kom
merskollegii förslag (forts. Jöljer). 

SYons k krigshistoria: sjöförsnu et. 

Flotians gnll'raladjutantcr. G. Unger. T. i S. sept. 34 n:r 9, s. 48l. 
En historisk n'sunH;. 

Gustaf IV i\clolf och sjömakten. H. vVraugel. Vår Flotta juni t. 
o. m. sept.-:\4. Forts. 

Utländsk krigshisto1·ia: sjöförsYaret. 

Die erste transozeanische Mission untcr der rotweiss-roten österreichi.
schen Flagge. Kontcraclmiral a. R Arthur v. Khuepach. M. R. 
juni, s. 24j -52. Rl'clogör l ör m issioncn ti Il Rio de Janeiro år 
l817-l8. 

Nelsons takt ik i slaget vid Trafalgar. Aug. Giron. Ticlskr. i Sjöväs. 
maj och juni n:r 5 och 6, s. 275 och 31.7. 

Richard ](empenJelt, a great Ohiof of Staff. Viceaclmiral W. M. Ja
nws. R U. S. T. maj n:r 5l4, s. 348. Sammanfattning av Kem
penfelts insats Jör engelska flottans förkovran. Artikeln slutar 
med et,t citat av följande lyclclse: >' Perhaps thcre has beon no 
officer who ever served in the Driiish Navy who has left so 
high a cha r acter for evcry tract which can adorn the man and 
t b c officer». 

Das SPegefecht lwi lidgolanrl ~m 9 1\iai 1864. Linienscl1i.ffsleutnant 
a. D. Frh. Hander-Mazzett i. .M:. R. 1934 maj , s. 193-98. Åter
blick över slaget med anledning av dess 70-års-dag. 

Utliintlsk krigshistoria: allmänt. 

Einigr: Gc•cl anken Lib ~' r die Edahrungen Prcusscn i1n Seekriege von 
l864. Konteradmiral a. el. Peter Donner. M. R. juli 34, s. 304--8. 
Redogör för elen inverkan på operationerna, som föranleddes av 
att tyska flottan icke hade herraväldet till sjöss. 

Batle Honaurs The History of thcir A,,·ard. .Major T. J. Eclarcls. R. 
U. S. I. maj n :r 514, s. 357. 
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Världskriget till sjöss. 

Spärranclet av de danska tillfartsvägarna till Ostersjön. T. i S. sept. 
n:r 9, s. 503. Skilclring av spärrätgärderna vid värlclskri gr•ts 
början. 

Die Operationen elen französischen Mittehneerflo.tte in elen ersten 
Augusttagen 1914. Ko·rvettenkapitän S. Henning. M. R. juli 
och aug., s. 289-99, 337-48. Redogör för flottans taktiska in
delning och planerna för skyddet av trupptransporterna från 
Afrika till Frankrike samt flottans operationer för att lösa si 11 a 
uppgifter. Flottans operationer dirigerades från högsta för 
svarsrådet mot vilket befälhavande amiralen protesterade, ja 
vägrade lyda. Läsvärd. 

Die Spen·ung der dänischen Ostsee-Zugänge. Major a. d. O. \\Telst·l 1• 

M. R. juli, s. 309-13. Redogör :för en mindre bekant episod uu 
der de första augustidagarna 1914 med stöd av tyska och dansk.! 
källor. 

I Bälten utlades av Tyskland och Danmark sammanl a"t 
1,414 minor. r 

La Flotte russe de la mer baltique pendant la gr and guerre. Serg<' 
Terest-chenko. La revue maritime maj och juni n:r 173 och 174, 
sid. 624 och 780. 

La Flotte russe de la mer Baltiquc pendant l a Grande Guene. SergP 
Terestchenko. La Rev. Maritime m~j n:r 5, s. 624. 

Väddskriget till lands. 

Ein französischen Seeoffizier i.iber elen Rerbstfelclzug 1914. H. M. T. 
aug., s. 356-66. Referat av en artikel av franske kommendör 
kaptenen Lemonnier i >> Rev ue Maritime febr. 1934». Omfatta,· 
följande avsnitt: 

1. Kapplöpningen till havet. 
2. Antwerpen och försvaret av F landern. 

Från världskriget, Upplösningstendenserna inom franska hären 191~·. 

Hj. Orsted t. Ny Mil. Tids kr. n :r 14-15, s. 238. En synnerligen 
intressant skildring av de omfattande franska myterierna ocl 
hur situationen räddades. 

Världskriget i luften. 

Small Airships in the W ar. Lieutenant-Commancler T. Da vys Mau
ning. R. U. S. I . aug. n:r 515, s. 458. Intressant skildring av 
luftskeppens verksamhet, i England. 

Air Forcers in the Great vVar, Some Strategical Lessons. :iVIajor 0 11-
ver Stewart. R. U. S. I. maj n :r 514, s. 289. Rekommendera r 
fjärde delen av »The War in the Air>> av H. A. Jones (Clarell 
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don Pr0s.s, Oxford) i vilken fö rekommer många intrPssanta syn
punkter på luftstr id, icke blott till lands utan även till sjöss 
under det mest lärorika avsnittet av kriget, mitten av 1917 till 
april 1918. 

Air Forces in the great War. .Major Oliver Stewart. R U. S. I. ma.i 
n: r 514, s. 289. 

Neutralitetsyak tcn unde,t· ''ärldsk1:iget. 
Flottans mobilisering och neutralitetsvakt. Redaktionell. Vår Flotta 

aug. n:r 8, s. 109. Kort över b lick vid tjugoårsminnet 

Finland: marinen. 
Från finska flottan. T H-el. Vår Floi.ta aug. n:r 8, s. 113. Kort 

översikt av finska ör logsflott1an sommaren 1934. 

Tyskland. 
German Aviation to-Day. R. U. S. I. aug. 34 n :r 515, s. 499. Läsvärd. 
Political Structure of the Third Reich. Mildred S. Wertheimer. 

Foreign Policy Reports 20 juni n:r vol. X . 
Den tyske marine. Premierlöjtnant K. E. Johansen. N. T. f. S. maj 

34 n:r 5, s. 189. En översikt av t:,rska marinens fartygsbestånd 
och organisation. 

Några uppgifter om Finlands uucl roUicerskår (forts.). Fanjunkare 
V. E. Schedin. Den svenske underofficeren n:r 17, s. 453. 

Frankrike. 
La 2:e escadre d les arsenaux. Le Yacht 3/9 n:r :2683, s. 489. En 

granskning av tillståndet hos basema vid Atlanten och engelska 
kanalen m0cl anledning av fö.ril ;d.tningen av en del fartyg till 
Cherbourg och Brest. 

Frazösisch-vVestafrikfl in wirtschaftlicher. vorkehrtechnischer und mi
litärischer Beziehung. Oberstleutnant a. D. W . Paschen. M. R. 
juni o. juli s. 259-68, 299-303. Om.[attar följande avsnitt: 

j _ Frankrik0s kolonialhandel, spl'cicllt med franska Väst
afrika. 

:2. Trans-Sahara-banau. 
:3. Offentliga arbetf'n i. f ranska Västafrika. 
4. Svarta armen. 

Polen. 
Polens flygväsende. Prof. I. Y. Malmer. :Kr. V. A:s handl. och tidskr. 

n:r 3, s. 37. 
:England. 

Manoevres combinees en Angleterre. Le Yacht 22/9 n :r 2687, s. 520. 
Kort redogörelse för den cugelska samövningen i sept. 1934, var
vid alla tre försvarsgrenarna cleltogo. 



674-

The Sudan ot 1o-Day. Colone1 B. T. 1-\iilson. R. U. S. I. aug. 11 _, . 

. )1:J, s. 334. Inirc•ssant orientering ang. lörhållandPna i ~u dn, 

ThP J)pvclopment of Aircraft. and its Ju f luPJlCt' on Air· Ot'l'ra tio1 ~: 
Squadron LeaclPr lL \". (;odllanl. H. [ . S. I. au!-!·· n:r 510 . .s. IHI 

British 1{<'-AnnantPnt. Major v\' . U. Carlton Hall. R U. ~- I. at,!!;. 

n:r 01.), s. 39-i . l"örlattar<'tt an&er Dlt dl' nuvarande lörlw ll 1_ 

ckua tala för· aLt England m:'iste stärka sin krigsmakl. ~ l å lt• l ir 

rus tningarna bord<-' Yara : 

T i Il sjö3S tv å maldsstan- lard. 

I luftPn enmaktsstar,tlard. 

TiJJ lands en reguli~ir· arme motsvaranek amten år 1!11:\ 

samt <'U. il'rritorialarmc. omlat.tamk alla 1·apenföra män. 1·il .,1 

skullt' vara lurelig-a aH gö i Hill in om en månad etter mohil is,•

ring-. - För att. t.illgotlosc hehon•t a,· tlygutbilclaclt• otfict•rnr · 

anser förtaHaren lämpligt att s m3ningom övc•rgå till al.l 11'

bilda sa mtliga oHicPrare till fl;~'gofriceran•; en jämn cirkula tion 

skulle• lliirigt•nom möjliggöras nwllan dt· olika npnPn till Mt

nacl Jör samarbetet. 

Britisl1 Str atl'gy. LiC'utPnant-CommHllclP r G. B. H. Fa11·kC's. R 1·. 

S. J. aug. n: r 513, s. r-mo. 
Econimic Asppet s o[ Empin• Ddencl'. C. E. Faylf'. R. U. S. T. 1111i 

n:r G14, s. 301. Läsv ;i rcl. 

The Dt•velopment of tlte Fltoet Air Arm. \Vi ng-<.:om_nutndf'r \\'. ft 

D. Aclancl. R U. S. I. maj n:r 014, s. 2ö0. Utvl'cklingen a1· f. 

A. A. hån om k r i rrg 1917 till \"åra dagar. Det Ya r törst d,. 

Rear·-Admiral lil'ndl'rssnn 19:31_ utntimnrl"s till " Re,a r-Admi r:ll 

Carriers >> SO ill F. A. A. s:1iil'S pi't fötiPr. Han s kal l ansvara li·r 

utbildni ng och övning av pP rsonalr·u äve>nsom för fl;~· gmatC' r· .. _ 

LC'n s utveckling- inom flottan. 

n. s. A. 

The Ddence Policy ol" t.hr Uni.1t•L1 Stait'S. Ignatius l'IIa:·rP. R l'. 

S. I. maj n:r 314, s. 317. Liisvärll. 

Fartygsnamnen. 

Sk<•ppsnamn i Uustar \'asa s ±lolla. C. El;man. T. 

s. 390. Ett sjö histo ri skt Jd~t·ri. 

1930 års försYarskonunission. 

S. juli n: r 

Flaggkorpralsgraclcn. J\c-daktiom·IJ. Sv. UnderbeL tidu. n:r 37, s. 1. 

F laggkorpralsgraden inför :lörsvarskommissionc•n. 

Försvarsutredningen och pcrsonalrepn•sentationen. Redaktionell. D••Il 

svC'nsk c undNoff. n:r 17 . .s. 451. 




