1938.
101:e årgången.
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Berättelse
över Kungl. Örlogsmannasällskapets verksamhet
under arbetsåret 1937-1938.

Sälhskapet har varit samlat till 7 ordinarie, l extra och
l högtidssammanträde, varvid följande årsberättelser avgivits :
artilleri och handvapen av ledamoten Clason,
minväsende av ledamoten Tegner,
förbindelseväsende av ledamoten Montelius ,
navigation och sjöfart av ledamoten Simonsson,
r eglementen och förvaltning av ledamoten Bring,
skeppsbyggeri och maskinväsende av ledamoten Skog och
sjökrigskonst och sjökrigshistoria av ledamoten Östberg.
Anförande jämlikt Sällskapets stadgar § 31 har hållits av
ledamoten Nordigren över ämnet >> Otni Ålandsfrågan >> .
Av Riksheraldikern har godkänts och fastställts e tt av
k oncStnären Conrad Carlman tecknat Sällskapets, emblem , a vsett att användas å Sällskarpets matrikel, kallelsebrev m . m .
Emblemet grundar sig pCt det emblem, som återfinnes på Sällskapets medaljer, dock att kunglig krona tillkommit.
Jämlikt Siillskapets beslut av den 7 april 1937 ha1· en ny
upplaga i 200 ex. slagits av Sällskapets ledamotsmedalj i silver, varvid de ursprungliga stamparna använts. Samtliga Sällskapets ledamöter hava erbjudits förvärva elensamma för en
Tidskrift i Sjöväse ndet.

7

-

-
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kostnad , något överstigande självkos tnadspriset. För det därigenom uppkomna ÖYerskottet har jämlikt Sällsknpels ht>~lut
hl. a. anskaffats en ny huvudmatrikel i värdigt utföran dl•. Ledamoten Ryden har välvilligt åtagit sig att ur Sällskapels pro tokoll utdraga för matrikeln erforderliga data.
Jämlikt Sällskapets beslut den 5 maj 1938 har sla git~ en
ledamotsmedalj i guld, vilken överlämnades till lians \laj:t
Konungen, Sällskapets Höge Beskyddare, på Högs lclens;lm nws
80-årsclag.
Sedan den senaste upplagan av Sällskapets förtjä m tm edalj utgått har en ny upplaga i 25 ex. slagits. Därvi d ha r
förtjänstmedaljen erhållit samma utseend e som i den ursprungliga upplagan , vilket utseende förvanskals genom påvl•rkan
av den smakriktning, som rådde vid slngning av föreg at>ndc
upplaga år 1889.
Ett större medalj etui har anskaffats att användas sasom
arkiv för av Sällskapet slagna medalj er.
Omkatalogiseringe n av Sällskapets bibliotek , som l, ~i t
längre tid, än från början beräknats, är nu i det närnmqe ;lYslutad.
Omkatalogiseringe n av Sällskapels manuskriptsalllit l;.\
fortgår alltjämt genom ledamoten Rydens välvilliga för sor;.;
Inköp av litteratur, prenumera tion å tidskrifter samt inbindning av böcker för bibliotekels r äkning har kunnat ske i
osedvanligt stor utsträckning med användande av medel , ,<,om
anskaffats genom försäljning av en del clublettexemplar ll l. J!l.
från biblioteket.
Sällskapets tidskrift har under årel utkommit m ed ~rd
vanligt antal häften .
Inom Sällskapet hava följande föri1ndringar ägt rum :

med döden avgått:
hedersled am ö ter
arbetande ledamöter

.... .... .. ........ ..... .. .. ·

,,..

Summ a

u
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tillkommit:
a rb eta n de ledamöter:
Specialingenjören av l. gr. E:. O. R. Johansson ,
Kaptenen vid flolian J. G. E. \Yirslröm ,
Kaptenen vid flottan C. G. Landslröm ,
Kaptenen vid flottan , greve J. G. Oxenstierna,
\[arininge njören av l. gr. J. II. Q\·istgaard och
:\Iajoren vid kustartilleriet A. J. ::\yman.
upp}'lyliwl e till h edcrsleclumöter:

förut\'arancle arbetande ledamöterna H. V. Simonsson,
E hrensvärd , Friis, \Yijkmark och Engblom.
För

n~irvaranck

utgöres Sällskapet a Y:

Förste hedersledamöter .... . . . ...... . ...... . .
Hecler.sleclamöler, svenska
Hedersledamot, utländsk .... ... ..... .. ..... .
.-\r heland e ledamöter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
horresponderande ledamöter, svenska . . . . . . . .
Korresponderand e ledamot, utländ sk . . . . . . . . . .

13: ~

25
1

Summa 197
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Minnesteckningar

-
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Gerhard Dyrssen::')

upplästa av sekreteraren på h ögtidsdagen den 13 non·mbe r 1\l:l'i.

Herr Ordförande,
·M ina Herrar.
De l edamö.ter, vilka under det tilländalupna arb etsm·el
lämnat Säliskape.t s krets och vilkas minne Kungl. Örlogsman nasällska>pet på sin högtidsdag enligt gammal hänl önskar
giva en heaerbetygelse, äro:

F. d. Landshövdingen 111. m . Gerhard Dyrssen,
F. d . Generallöjtnanten m . m. Hennan Georg \Valdemar
vVrangel,
Bankdire ktören m. m . Knut Agathon vVallenberg,
F. d . Marindirektören m . m. Karl Elias Rundgren,
F. d. Chefsintendenten m. m . Sven Folke L age rholm ocb
Överstelöjtnanten m . m . Axel Gustaf \Vibom.

Vid tjugo å rs ålder överflyttade å r 1840 Peder Johan JuJim; Dyrssen, av gammal Ditmarschensläkt, från Holstein till
Sver ige, där han slog sig ner som lantbrukare i Västergötland
och med tiden blev en b emårkt svensk godsägare, innehavare
till en början av Fenneslunda i Xlvsborgs län och därefter av
Klagstorp med lantbruksskola i trakten av Skövde. Han gifte
sig år 1848 med Gustafva vVilhelmina Hagerman , som avled
1858, varefter han 1860 ingick n ytt äktenskap med Augusta
Fock. I första äktenskapet föddes sex och i andra en son.
Dessa sju syskon, släktens nya svenska generation, bildade en
brödraskara, som blev vida känd och .som gjmt fo,sterlandet
stora tjänster. En av bröderna ägnade sig åt faderns bana ,
jordbrukarens, medan övriga sex blevn 1nilitärer. Tre a,v
dem gingo till armen, där de kvarstodo olika lång tid och avgingo, en som överste, en som major och en som ryttmästare.
Övr iga tre bröder Gerhard, Gustaf och \Vilhelm valde flottan ,
där deras namn kom' a tt bliva fast förankrat och där de genom duglighet och skicklighet gjorde sig mycket gällande
och 11ådde höga och viktiga ämbeten: Gerhard som sjöminister,
Gustaf som vice am ir al och chef för marinförvaltningen och
\Vilhelm - en tid även han sjöminister - som amiral, h ögste
befälhavare över kustflottan och stationsbefälhavare i Stocrkholm.
*) Minnesteckningen författad av Hedersledamoten O. Lybeck.
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Gerhard Dy rscSen, den f jä rde i ordni n gen av hr iidt'l'n·1
föddes på Fenneslund a den 18 februari 1854. Han ÖYeriL'Y(~L:
dem alla, då han den 3 april 1938 i sitt åttiofemte ar slutadp
.sina dagar i sitt hem i ;s tocklwlm. Hans bortgang. so 111
.skedde lugnt och slilla, var icke hell oväntad, då hjärtat ha dt·
lJlivit försvagat och hälsan vacklande. Ilan var seda n 188 ;~
gift med Emma Augusta Sofia Charlotta Fock och had L~ me d
henne tre barn: två söner, båda gifta, nämligen NilcS major.
verkställand e d irektöt· för Svenska Sprängämn esfören i n~·L·n
och \Valdemar, bergsingenj ör och överingenjö r, vilken a\led
Lio år före fadern , samt dottern Gunhild, gift med jägm äs tan· 11
Folke Thörn. I alLa tre hemmen fick Gerhard Dyrssen gliidjen se barnbarn växa upp.
Sina pojkåt· tillbringade han i den västgötska » kna !Jh~·t;
den », som blev honom kär, dit han gärna återvände och diir
han längre fram genom sitt gifte kom i besittning av egendomen Huder i Tibro socken. H.edan 1867 :mtogcS han eme llertid till sjökadett och blev 1873 vid blott nitton års ålder un derlöjtnant vid Kungl. Flottan. Hans levnadsban a blev hii rl'i'ter
så tillvida mindre vanlig, som den kom att uppdelas pn tYa
på varandra följande , sinsemellan ft lskilda karriärer, en för ,.,t:t
militär med administrat ivt inslag och en andra civil a\· hell
administrat iv art, båda med året 1901 sonu gräncSår.
Efter officersutnä mningen 1873 tjänstgjorde Gerhard
Dyrssen i likhet med övriga unga sjöofficerar e på elen ticlen
under de första officersåren sftväl Lill sjöss å segelkondl n,
monitorer och k anonbåtar som å örlogscStatio nerna i land. :\lera ovanligt var att han med sin påtagliga tekniska läggnin;.;
åren 1874- 75 genomgick utbildning under arbete vid m ekanisk verkstad, varifrån erfarenhete rna längre fram; kommil
honom väl till pass. Han befordr:tdes 1876 till löjtnant ocl t
sökte 1878 fransk örlogstjänst , i vilken han kvarstatmad e tre
år, varunde r han tjänstgjorde till sjöcSs ft pansarfrega tter och
kryssare i Atlanten, Medelhavet och Indisk::~. oceanen sa til l
dessutom genomgick minskola i Bo~· ardYillc>. Efter fttcrkom ..,Hl
1881 till Sverige blev han åren 1882- 8() kadettoffice r 'id
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J{ungl. sjökrigssko lan ooh befordrades därunder - 1885 till k a pten. Från sjökr igsskolan flyttade Ge rhard Dyrssen till
marinfö r valtn ingen samt nämndes 189G, ungefär samtidigt som
han befordrades till kommendö rkapten av andra graden , till
chef för artilleri- och ekipagerepa rtementet vid Slackholms örlogsvarv. Det var vid denna tid, 1890-talet, som i vårt land
ett vakn ande intresse brö-t fram för flottans ft terupprätta nde
fr ån tidigare förfall. I upplysnings al'lJeten om flottan och i
nyd an il11gcSa rbelet för densamma deltogo många unga sjöofficerare, besjälade av den varmaste kärlek till sitt vapen, och
blan d dem ~ivc n bröderna Dyrssen , som vid tiden för sekelskiftet 1900 inlogo en inflytelserik ställning inom sjöförsvaret .
Vid sidan av sin militära tjänst hade Gerhard Dyrssen
redan vid denna tid deltagit i allmiuna uppdrag, i vilka han
fått ådagalägga sin administrat iva förmåga. Ar 1888 hade
han sålunda Yalts till suppleant till Hikets ständers revisorer
samt 1890- 92 till statsrevicSor. Sistnämnda år 1892 var han
dessutom fullmi:iktig .i fiollans pensionskas sa. Dyrssen hade
sålunda dokumente rat sig som en framstående förmåga, ej
blott inom det militära, utan även inom organicSator iska och
tekniska - i varje fall militärtekn iska - områden, och det
var väl närmast på den grund, som han 1896 kallades till den
viktiga poslen som disponent för A.-B. Bofors-Gull spångs bruk,
där han i sin bästa mannaålde r kunde gripa sig an med ledningen av dess väldiga järnverk , kanongjuter i er och artilleriverkcStäcler. Han kvarstod under Boforstiden som lönlös j
fl ottan.
Dä statsministe r Bosll·öm år 1898 stod inför ett ~jömi
nis terskifte, föllo blickarna på den driftiga, nu fyrtiofyraår iga
kommendör kaptenen och Boforsdispo nenten, vilken den 21
oktober sis l nämnda år kallades till statsråd och chef för sjöförcSvar sdcparteme ntel. Han blev samma år befordrad Lill komlllendörkap ten av första graden och året därpå till kommendör i marinen. Som stalsråd förde Dyrssen en bestämd och
lllålmcdvetc n politik och !~·ekades genomdriva många förbättringar och förstärknin gar inom flottan . Hans rättframhet för-
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skaffade honom en god ställning inom riksdagen. Försvaret
Ö·v erhuvudtaget och ej nllinst sjöförsvaret hade vid d enn a tid
vi nd i seglen, och så hände sig bland annat , att riksda gen ar
1899 p å enskild motion beviljade medel för byggande a' på
en gång tre pansarbåtar utöver vad Kungl. Maj :t äskat. Då
statsminister Bosb-öm 1900 lämnade minisfären - Bost röm s
första - kvarstannade Dyrssen i den tillträdand e von OLterska
ministären .
Som orfta är bändeliSen med kraftfulla naturer kund e Gerhard Dyrssen vara häftig , vilk et vid ett tillfälle 1901 ko m nit
bliva honom till stort fö·r fång . Det väckte starkt uppseende,
då han å lade en förtjänt f laggman disciplinär bes traffning
för en förment indiskretion i ett befordringsärende. Rik sda.
gen spårade en strävan att vi,l ja f·ö rhemliga tillvägagångs sätt
och a kter , som enli1gt riksdati'lSOpinionen borde vara öppna,
och konstitutionsutskottet gjorde anmälan enligt regeringsformen § 107. Vid en interpe llationsdebatt rörande vi ssa fiirm en ta brister i d en militära b es trat:fningsproceduren begiek
Dyrssen, van att tryggt säga, vad han tyckte, den parl amentariska oförsiktigheten att uttala , att han snar ast funne , all "det
är bra, som det är». Alltnog , stä llningen för Dyrssen bl ev,
trots alla d e förtjänster h a n inlagt, sådan, att han fa nn s1g
föran.l åten att d en 10 maj 1901 lämna statsrå dsämbetet
Hös ten samma år 1901 utnämnd es han till land sh övdi ng
i Värmlands län, där han , nu fyrtiosjuårig , började de t andra
skedet av sin karriär m ed e tt ämbete vari han med fram gång
kom a tt verka i tjugo år tills han 1921 avgick m ed pensiim.
Han förskaffade sig en noggrann kännedom om län e t, ingrep
med kraft och intresse på sitt ämbetes m ånga områden och
utvecklade en fr amstående verksamh et till landsändan s b äslu.
Sär skilt visade han s lor omsorg om jordbruket. Han h adt
härvid god n y tta av sitt tidigare adm inistrativa arbete lik solll
av sina edarenheter som jmdägare, då han grep sig an m ed
länets hushållningsangelägenheter. Många nyttiga ting förslod han a tt genomdriva och han vann värmlänningarnas od elade ak tning och förtr oen de. Han var ordförand e i läiW I'
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}iushållningssäll6kap, som hedrade honom med sm stora mcdalj i guld och som vid hans avgå ng dessutom valde honom
till h edcr~ l e damo.t. Hans förmåga togs även i anspråk för led ningen av a ndra c~ konomiska , liksom, även tekniska och ideella samman slutningar inom län et. Han var ordfömndc i
skogsvår1dsstyrelsen för Värmlands län och J.edamot av sty relsen för Dal- Västra Värmlands järnvägs A.-I3. Aven för
uppdrag, som sträckte sig utanför länet, blev Dyrssen anlitad.
Han, den forne sjöofficeren var sålunda ordfö.r ande i Sveriges
fröodl arförbund, i Sve riges skogsäganförbund och fö r Vänern
- Kattegattkommissionen.
Efte r avgången från landshö vd ingeämbe tet vid uppnådd
pensi onsålder 1921 bosatte sig Dyrssen p ~t sin egendom Rueler
i Västergötland och deltog ej längre i det offentliga. tinde r
sina s is la å r var han bosatt i SLockholm. P ersonligen var
landshövding Dyrssen en kunnig och ansvarsmedveten man ,
råttråd ig till sin karaktiir och uppburen och avhållen i vida
kretsar.
Gerhard Dyrsscn , som var e n intresse rad m edlem av Kungl.
Svensk a Se;.:elsällskapct, var vid sin bortgång dess äldste h edersledamot. Han var den äldste leda m oten av första klass i
Kungl. Krigsvctenskapsakademien, liksom också: den ä ldste
hedcrsledanw ·ten av Kungl. Örlogsmannasällskapet, som inva lt
honom år 1892 . I örlogsmannasällskapets organ '' Tidskrift i
sjö·v äsencle '' lämnas i ~u·gången fö r 1901 en ,, förteckning '' för
sjöförsvar ets utveckling under Gerhard Dyrssens statsrådstid.
Förteckningen avslutas m ed några ord, som: även m.ä bilda
avslutning för denna minnesteckning:
'' Ovanstående km·tfattadc förteckning över de viktigaste
tilldragelserna och å tgärderna inom sjöförsvaret under den
tid den sen ast avgångne sjöministern lett dess öden , giver vid
handen , att d ä runder icke blott inom nästan alla dess olika
grenar ägt rum en utveckling, varti ll flottans annaler under
Iner än e tt århu11d rade saknar motstycke utan även delvis
grunden blivit lagd för vapnets vidare utveckling under ·en
följd av år .

-

730-

-731-

l-Ians förtjänst chiron1. hör varken överskaltas eller und er.
skattas. Ingen, ven11 det vara må , hade kunnat uppnå ett S<1
efter våra h i ttills rådande förhållanden , lysande r esult at pa
så kort tid , om icke en för försvaret i allmänhet gymha m
stämning bemäktigat sig nation en , m en därom torde all a "a n.
ning sälskancl e vara ense, att dess främs te man under den 11 ,1
tid på e tt klokt sätt vetat b egagna sig av tidss trÖinningen till
flottans bMnad cSamt med kraft och m å lmedve tenh et arh l'la l
p å sjövapnets stärkande.
Flottan är därföre elen m a n tack skyldig, som m ed a-;idosätlanclc av person li ga ekonomiska fördelar , icke b·ekad e 'll\
hörsa,mma Konungens hud, då Hög s td ensamm e ·behag:tdt•
kalla honom till en post, som h ar m era lörnen ~i n roM1l' all
h ju da ».

Herman Georg ''Taldemar 'Vrang·eV')

Herman \Vrang els n amn är oskiljak tigt förbundet JJH•,l
det svenska sjövapn e t, ej minst under elen tid som detta efter allt förfall på 1870- 80-talcn - åter r es tes i såYäl organisatoriskt son1! ma teriellt h~in seende, cSå a tt detsnmma m ed
1900-talets början kunde vid sidan av armen värdigt inlaga
sin p lats i rik sfö rsvare L Hans namn var dess fastare knu lt t
till den na utvec kling , som han själv jämte an dra L'S jöofficNal ·
i den yngre mannaåldern vid denna tid, var en drivande k mfl.
Han insåg att. framförallt måste nationen bättre upplysas 0111
försvar et och dess angelägenheter, uppl ysa s om sjövapnel, som
låg honom närmast om hjärtat. Knappast någon har sasoiH
han gjort sitt Yrke till sin kallelse och livsuppgif t.
*) 1\Iinncstrckningcn författad

::tY

Hcclc rslrclamot cn O.

I~ ;--1•<'<'

H erman \ \'rangel var född i S tockholm 1859, son till
överslen Erik Fredrik \Vrangcl och Katarina l\!aria Gustafva
Ehrenstam. Hans Ycrk samhet som sjöoffic er och senare 60111
chef för Kungl. Kustartillerie t kom att bliva förhgd, förutom
om skeppsbord, huvud sakligen till S to ckholm och Knrlskrona.
Uneler s ina s ista år nu h an såsom pentSioncracl och ä nkling
bosatt i Hunneberga i Skå nc, där han o rdnat sitt hem i Villa
Ekebo och där h an stilla avled den 13 januari 1938 i sitt 79
Jevnadsär. \Vrangcl yar första gangen gift med Gertrud Hall berg , som avled 1914, lämn nnde tre barn: son en, seelermer a
kommendö rkapt enen Erik \\'rangel, som gick bort t io itr före'
fadern, samt tva dö ttrar . Han gifte om cSig 1922 m ed Gertnid
Erica ~J nt hilda Sterky, som dock aYlecl r eda n påföljande år.
Närmast sörjande Yid Hennan \Vrangcls bo rt gång ä ro de håda döttrarna: Lizinka , gift med ryttmästaren Gustaf Ask i
Lund och ?IIarga rela. gift med ryttmästaren Hem'ic H.osencr antz , Eslöv, sa mt barnbarn. E n broder till Herman vVrangel
var generallöjtnanten J. G. F. \ YrangcL en annan broder är
professor emeritus Yid uniYe rsiietet i Lund Ewert \\' rangel.
Herm nn \Vrangel an togcS till sjöka dett 187:) och blev underlöj lnant Yicl flottan 187\J, löjtnant 1883 och kapten J 889.
Som ung officer tj~tnslgjorde han i likhet med övriga unga sjöofficerare å dåtida korvetter, kanonbåtar och moni torer 111'.
m. , men genomgi ck därjämte Gymnastiska Centralin stitut et
år en 1882- 8-L Dc \färdigheter han där fi.irYi.irv acle i förening
med god fy~isk st~Tka och spänst gav honom för hela livet en
osedvanlig raskhet och vigör, som visade sig bland annat i
hans oräc1sla att sjäh- taga i - och äntra till väders , om del
Så gällde. under perioden 1885- 88 Yar han \-id Olika lilJ fällen kommenderad till ljänstgöring i generalslalwn, men från
1887 h ade han för bortal tjugo år fr amft t, ehuru med flern
långa avbrott, sitt arbete förlagt till marin:>taben, lill sisl som
avdelningschef för dess konununikationsav d t>lnin g.
Hans stora kunsknper , onmliga arbetsförmåga och m[mgsid ighet förde honom till elen ena het~·clelsefulla uppgiften efter elen andra. Uneler tio itrs tid 18~Jl-1901 Yar han lärar e
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för sjökadett erna i navigation och seglade i denna egenskap
~'t tskilliga år soJn navigeringsofficer å kadettfartyg samt ledd e
kadetternas vid den ticlen till Blekinge eller Smålands skärgårdar förla gda .sjömätningsövn ingar. Han väckte h os k adettenut ett varmt intresse för navigationsvetenskape n och gick
sjä lv i spetsen, när det var frågan om a tt göra observationer
på sol, mån e, planeter eller stjärnor. Han utgav 1897 en förträfflig '' Läwbok i t eoretisk och praktisk navigation ".
sjökrigsve ten skapen som studerad veten.skap hade mot
slutet av 1800-talet nått en framskjuten stånd punkt bland annat genom den engelsk a ami r alen Co,l ombs (1831- 1899) och
den amerikan ska kommendören Mabans {1840- 1914) ep okgörande arbeten p å de sjöstrategiska och sjökrigshi.slori ska
områdena med nya och gen iala principer om "command of
th e sea ", d'lect-in-hcing ", "influence orf scapower " o. s. Y.
\Vrangd upptog med glöd a nde intresse de nya riktninga rn a,
utvecklade d em i tal och skrift o ch bl ev vårt lanels främ st!'
expert på dessa områ den och som .sådan anlitad såsom lärarl'
i strategi vid sjökrigshögsk olan från dess sbftande 1898 och
flera år fram å t. Hos alla d e å rskla sser sjöofficerare, som ha u
här utbildade, grundade h an en fast och sund uppfattning om
det maritima fö rsvarets pro blem . \Vrangel var ungefär vid samma tid även lärare i sjökrigsvetenskap v id krigshög skolan.
1890-talet var i stort sett b etydelsefullt för försvaret i dess
h elh et och intresse t rörde sig bland annat om n y härorclni ng ,
värnplikt, indelningsverkets fullständiga avskrivande, Norrlands för svar , fästningsväsendet och slutligen, m en ej minst
om flottans återupprätta nd e och kusta rtilleri els uppsättande.
Årtiondet inra mades för sjövapne ts v idkommande av 1892 års
sjökrigsmatericlkommitte, där \Vrangel var sekreter a r e, och
1901- 02 å rs s.iöförsvarskommilte, där h an var leda mot. Ha n s
insat.ser i dessa för sjövapnet viktiga kommitteer var betyd an de och b etänkandena bära i hög grad prägel av hans uppfatt ning. I enligh et m ed s in övertygelse om b eh o ve t av bättre
upply.sning bland nationen om. flottan och dess betydelse fram förde han vid denna tid kraftigare ä n någonsin sina tankar i
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detta hänseende i såväl ta l som skrift och hans broschyrer
blevo i mycket väg ledand e för den sji~militära inställningen.
Här kunna bl. a. nämnas broschyrerna Sjövjnd 1886, Om Sveriges sjöförsvar 1893, Sjövapn e ts betydelse; för fosterlandets
försvar 18H4 , Svenska flottans bok 1898, Nationen och
fl o ttan 1899, V å r t sjöförsvar l 906 förutom uppsatser i å rsb öcker, tidskrifler och tidningar. Den sjövin d, som vid sekelskiftet 1900 otvetydigt hlåste i vårt land , berodd e naturligt vis på 1nånga omständigheter, men elen upplysningsverksam het, som då b edrev.s ov sjövapnets män och bland dem
kanske främst av vVrangel, h ar sin slora andel häri . Sjöviil den visa de sig bl. a . 1899, d å riksdagen på enskild motiOI•
beviljade med el på en gång till tre pansa rbåtar utöver vad
Kun gl. Maj :t had e äskat.
Ar 1906 b ildad es på \\'rangels initiati v och med krafti gt
s tö d fr [m d åva rande 1\:ronprinsessan Victoria förening en Sveriges Flotta, som sedan dess och allt fortfarande genom utgivande D.v tid skriften Vår Flotta och p å annat sätt verk a r för
sjövärn och sjöfart. vYrangel själv stod kvar i föreningens
styrelse , senast såsom o rdfö ra nd e, ända till 1934. Han var
jämväl intill 1028 ord förand e i deu år 1902 biLdade m arinlit teratmföreningrn. Ar 1909 vann han etl betydelsefullt au ·
elitorium för s ina uttaland en , då han inv aldes i riksdagens
första kammare, där han sa tt åren 190\:J- 10 och 191 4- 19.
Kanske lät han sig r.s kärlek t i Il vapnet d r i vas till alltför högt
fl ygande plan er, k anske slog han över, vilket minsk ade utta landenas tvngd, m en han va r dock en fackla och ingen i kUlnm aren kunde tveka om hans ärliga uppsåt.
uneler dessa å r hade \ Yrangel blivit kommendörkapten
av a ndra ,g raden 1900 och kommendör 1907 . Han förde befäl å ch efsfa rtYget Drott 1902 samt å pansarhMar 1903--04 .
Då den nva och be tyd elsefull a b efattningen som inspektör av
flottan s övningar till sjöss i nr ä Llades 1904, blev \\'r angel s ta bschef h os denne in13 pektör, varmed följd e flaggkapt ensbefa ttniqg , då inspektli ren tog befäl o mbord som högste befä lh avare
över ku stflo ttan . v\'range] förde eskaderbefäl ~l ren l 907-09.
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Sistnämnda år b lev avgörande för vVrangels vidare karri är, då
han nämligen utsågs till generalmajor och chef för kustartilleriet, som blivit uppsatt 1901. Flottan gjorde vid \Yra ngels
avgång en stor förlust, .som dock fick uppvägas av vinsten för
marinen i dess helhet. Utan att uppgiva något av sin k ärk !.;_
till flottan, blev han varmt tillgiven sitt nya vapen, var s Hlveckling han på allt sätt sökte främja och där han 191!) be fordrades till generallöjtnant.
vVrangel anlitades alltjämt i det ena uppdraget efl<:'r dl' t
and r n. Han v nr sålunda ordförande för sakkunniga för IWvigationssko1orna 1910-11 , ordförnnde för sakkunnig a fii r
fa.sta kustförsvaret 1913- 18 och var år 1918 utsänd fö r studieresa till Västfronten under världskriget. Skriftställarevcrk';amheten fortsatte han oförtrut<'t och denna omfattade ä n'n
på djupgående forskningar stödde historiska avhandlin g;n.
Hedan 1907 hade han utgivit >> Kriget i Östersjön 1719-1 721
och till marinlitteraturföreningens 25-årsjuhileum utg av hn:1
anteckningar om >> Marinlittcraturen 1901-1925 ». Han var
en trägen medarhetare i Nordisk Familjebok. Han var l H011
- 28 ledamot av lhsloriska föreningens styrelse samt hed rades 1907 med inval i Samfundet för utgivande av handskr ifler
rörande Skandinaviens historia. Ytterligare bevis på h ans
mång sidighet visar det förhåll andet alt han, förutom silt nyssnämnda riksdagsmannauppdrag, var stadsfullmäktig i Stockholm 1908- 10, ordförande i Håsunda municipalfullmäkti ge
1927- 29 ,, nmt uneler åren 191:3--30, ordförande i Svenska At·rokluhben. \Vrangel blev ledamot av Kungl. Örlogsman n .. ~ällskapet 1890, och 1899 av Krigsvetenskapsakademien, di1r
han 1913 vnr andre styresman och 1921 - -22 styresman .
Hennan \Vrangels vänskap var att sälla Yärde p[l, ty den
wiktade aldrig. Han kunde synas .sträv ibland , till och m ed
rytande, men det gick snart över, och då förmärktes tydli g t
hans goda hjärta och verkl igt välvilliga sinnelag. Han följ dP
intill det sista sjöförsvarets öden och var nlltjämt samma gliidande entusiast för sitt vapen. »Den maritima tanken h a r i
honom förlorat en av .s ina mest energiska och klar~ynta f i·,r-
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kämpar» säger en mi nn es tecknare i Vår Flotta. Han var d jupl
beky m rad över . a lt nation ens intresse för sjöför svaret till synes svalna t, dess omsorger om detsamma minskats och elen
mari ti m a tanken överhuvudtage t liksom grumlats under senare år. Han hade varit värd att få spåra en ljusning härvidlag . Kanske gjorde han det också före det allra sista, det är
i varje fall en önskan som säkert hyses av hans kamrater och
vänner. Ty knappast någon hnr som han vm·it värd att få se
örlogsflaggan blåsa i topp.

Knut Agathon \Vallenberg·::')

Knul 'Yallenbergs hela livsgärning Yiltnar om att han varit djupt medvelen om videlen och ansvaret av rikedom<:'ns förpliktelser, och detta har fått ett personligt och monumentalt
uttryck i hans storartade donationer, hos vilka i all dess fri·
ko stighet själva penninggåvan varit unelerordnad viljan att befordra kultur , !iv och framåtskridande.
Född i Stockholm den 19 maj 1853 som .son till Stock·
h olms enskilda banks grundare, A. O. 'Vallenberg, fick elen
un ge Knut Agathon enligt faderns grundsatser sin första utbildning på sjön.
Uneler åren 1869-70 var vV. inmönstrad å handelsfartyg
uneler resor till Medelhavet m. m. , gjorde därefter 4 kaclcttresnr å korvetterna av Chapman och Norrköping 1871- 74, utnämndes 1874 till underlöjtnant vid flottan och löjtnant 1876.
Såsom officer tjän,stgjorcle ,V. sedermera i olika befattningar å kanonbåtar, segelkorvetter m. fl. örlogsfartyg och
*) .Minnmt('ckningcn författad av Hedersledamoten K. \Vcster.
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vann härigenom en ganska mångsidig utbildning beträffa nde·
dåti<da förhållanden till sjöss. Redan 1881 tog emellertid W .
avsked från flottan för att helt ägna sig åL finansi ell verksalll .
het, men kärleken till sjön släppte honom aldrig.
»Jag blev sJöman >> bekände vid ett tillfälle K. Å. W allenberg >>av det enkla skälet, att jag ville lära mig lyda, något so rn
är nödvändigt, om m an sedan skall kunna föra befälet över
andra. >>
K. Å. Wallenbergs namn står för alla tider inskrivet i 'a r
ekonomiska historia. Han kom även att höra till den polit iska
krönikans huvudpersoner i en brydsam tid , då han ingi ck i
regeringen 1914 som utrikesminister.
'vV. hade en nästan <Svärmisk kärlek till sin födels est ad.
En betydande del av hans och hans makas donationer h asa
också kommilt Stockholm och dess institutioner till godo.
\V. icke endast skänkte för svenska förhållanden storslauna
summor utan han Qj·orde det först och sist för än dab
'
"
mål och under fo·r m er, som vittnade om god rncd'borgaranda
och vann kärlek till sitt land. Han ägde också en personlig
pondus av ganska sällsynta mått.
K. A. vValle111berg kommer säkerligen att främst minn a
;;,om den store clonatern. Hans skapelse >>Knut och Alice \Y a llenbergs stiftel;;e >> har uneler sin 20-åriga verksamhet b evilja t
anslag på betydande belopp till svensk vetenskaplig_ forsknin g.
undervisning och studi everksamh et m . fl. nationellt vik ti ga
kulturuppgifte r .
Kungl. Örlogsmannasällskapet står i stor tacksamiheh
skuld till K. A. \Vallenberg och h ar sålunda stiftelsen a lt t a ck .~
fo·· l' elen ))'·oo·nad Vari sällskapets Ytterst Värdefulla biblio tek
är inrymt, i vilken byggnad dess u tom inrymmes sessionssn l
för sällskapets sammanträelen m. m. Sällskapet har ä n ·n
äran att räkna \V . såsom en av dess hedersledamöter.
I detta sammanhang må även omnämnas den frikosti gn
donationen från \Yallenlw rgska stiftelsen , va rigenom i Stock
holm kunnat resas en byggnad - >> Sjöhistoriska museet >, -

inrymJmancle örlog<S- och handelsflottornas värdefulla modellsamli ngar m . m. , och varigenom stiftelsen löst en fråga som
under decennier stått på dagordningen.

, ] t')t")

'

.J

Belysande för den omspännande verksamhet som \ V. utövat m å bL a. anföras:
Ordförande eller ledanmtskap i: bankföretag såväl inom
som utom landet, handelskammare såväl inom <Som utom landet, trafikföretag, industriföretag, m. m.
staelsfullmäktig i Stockholm, ledamot av riksdagens första
kammare, försvarskommissionen 1907, ordförande i Stads:husnämnden, minister för utrikes ärenden m. m.
Heder<Sledamot av fria konsternas akaclelll!i och Kungl.
Örlogsmannasällskape t, ledamot av velenskapsakademien och
av vetenskaps - ·Och vittei11J.etssamhället i Göteborg.
Bland yttre utmärkelser SO'ln kommit 'vV. till del må nämn as: Serafimerorden och m edaljen Illis quorum mernere lab ores.

K. A. 'vVallenberg var i ett lyckligt äktenskap förenad med
Alice Nickelsen född 1858.
Följande uttalande gjort av en framiSLående svensk i samh and m ed vV- s ti.m adc frånfälle torde giva en talande bild av
h ans personlighet.
>> K. A. \Vallenbergs insatser hava städse präglats av den
storslagenhet, som blott en man av betydande andliga mått och
sällspord framsynthet kan ådagalägga. De senaste å rtiondena
av .sitt långa liv har han ägnat åt att med stöd av sina rika
m edel, sin erfarenhet och sitt goda omdöme hjälpa till att
reali se ra önskenJJål av samhällsgagnande art. Det kan icke
råda skilda meningar om att han därmed och genom sin och
sin maka,s stiftelse byggt sig ett monumte nt, som konnner att
bestå och lämn a t ett oskatthart bidrag till utvecklingen av \'år t
lanel s materi ella och andliga kultur. >>
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Karl Elias Rundgren.''')

tygsinge njör på Svea 1893 och 1896, p~l Thule 18~14 och 1895,
på Göta 1897 (under dess expedi lion till Por tsmouth) , på Thor
1899, såsom stabsing enjö r på Oden 1899 och Thor 1900. P<'t
1890-!ale t tjänstgjo rde han i flera tu· som lärare i unelerbe fälsko lans maskinis tklas.s i l{arlskro na.
Rundgre ns duglighe t och erfarenh et tog os i a n språk för
sä r ~ki!cla uppclra~J· av olika slag. Sål unda tjänstgjo rde han unde r aren 1889- 9 t vid övervak andet av dc för pansarb åten
Gö ta då pagåend c ~1rbetena vid Lindholm ens mekanis ka verkstad i Göteborg 6a mt vid prov och besiktnin g av samma fartyg. Ar 1898 deltog han som sakkunn ig i besiktnin gen av
torp edkr~·ssaren Jacoh Bagge. Ar 1901 kontrolle rade han hos
Friedr. 1\rupp i Essen tillv erkning av p::~nsarmaterial för pan~arhåtarna av Aran-kla ssen. 1909 var han Kronans ombud
vid hc<.;i ktningL'n av ])[l nsat·bate n Hildur.
Under de 6is ta tjänsteår en blev Rundgre ns verksam het inkoppbd på det betydels efulla slanclard iseringsa rbetet, i vilket
han som ledamot i marinen s stancl::lr discrings kommiss ion 191\l
-22 och i svenska indu striens standard isering skommis sion
1922 gjorde en förtjänst full insats. För vad i standard iseringsarb etel vid denna lid \'ar <tlgärclal och åtgärdad es har
Hundgre n i Teknisk Tichkrif t 192~-l lämnat en intressan t redogörelse, »Slandar disering sarbetet inom den S\'cn ska marinen >> .
Rundgre n var sedan 1U02 ledamot av KungL Örlogsm annasäl lskapct.
Genom sin jämförel sevis långa tjänstgör ing Yicl Karlskro na örlogssta tion knöts Hundgre n fast vid Karlskro na samhälle ,
där han på sin iid e rhöll flera kommun nJa uppdra;.; . H[ln var
.såluncb. ledamot a,· slaclsfullmi:iktige 1905 till 1907 , då han
avfl~· ttade från staden. 1918- 22 nu han mecllen1 av Amiralitetsförs amlingen s kyrkor<td .
Rundgre n var i sitt yrke en praktisk och kunnig man , som
plikttrog e t och ulan stora åthävor tjänade flottnn , för vilken
han hyste en varm kärlek.
ocl1
n·edioen
Som 111i:inniska var h an en utomorcl ent]iot
u
b
b
symallns
kultiverncl person. :\feel sitt fina väsen vann han

Marindi rektör Karl Rundgre n avled i Karlskro n a den ] \l
sep tember 1938.
Karl Rundgre n var född i Norrköp ing den 17 april l KH 2
och son till sederme ra biskopen i Karlstad s stift Herman Hundgren och hans maka född MaLde. H an a v lad e mogen lwh t·\ ,_
men på reallinje n vid Karlstad s högre elementa rlärover k lHHl
och fullständ ig avgångs examen från Kungl. Tekniskn Hög ~ko
Jans lärokurs i maskinb yggnads konst och meknnis k teknolog i
1884. Efter olika anställn ingar dels som filare och maskin11ppsätta re vid Kockum s mekanis ka verkstad i Malmö, dl'h
som maskinis t å ångfarty get Zephyr och dels som ritare Yid
Bergsun ds mekanis ka verkstad i Stockho lm for Rundgre n 1HHH
till Paris och genomgi ck där >> Ecole d'Applic ation du Genie
maritim e » :s tvf1åriga lärokurs .
Ar 1888 antogs Hundgre n till undering enjör vid Ko ng!.
:\Iarinin geniörsta ten, förordna des 1898 att vara ingenjör '1d
samma stal, utnämnd es 1906 till marining cnjö1· av 1 :a gr.
vid den då nyorgan iseradc Marinin genjörkå ren , förordna dt·..,
samtidig t och utnämnd es 1907 till marindir ektör av 2 :a ;.,r.
Utnämn d till marindir ektör av l :a gr. nvgicl~ han med lWI' ·
sion 1922.
Sin huvudsa kliga tjänstgör ing hade Hundgre n födagel till
örlogsva nen, åren 1888- 90 och 1907- 14 i Stockho lm samt
] 890- 1906 och 1914- 22 i Karlskro na, under dc för~ta an Ii
som verkstad sförestån dare och från 1905 som mohilise ring..,ingenJor . Under sin senare tjänstgör ingsperi od i Stockholm
1907-14 tjänstgjo rde han vid upprepa de tillfällen såsom lll.lrinöverd irektörsa ssistent.
Den ordinari e tjänstgö ringen avbröts vid olika tillfäll en
genom sjökomm endering ar och särskilda uppdrag . Av sjökommen deringar må nämnas Rundgre ns tjänstgör ing som f a r*) :Minneste ckningen författad av L edamoten G. Halldin.
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pati och aktning. Det har varit må nga vänner och kam rater
förunnat att uppleva angenäma stunder i marindire ktör och
fru Rundgren s harmoni-s ka h em , inhägnat i deras id yllisk a gard
Karlskron a.
Karl Rundgren sörjes nä·r mast av maka , född Öber g, en
son, Kurt, major i Belgiska Kongostat ens tjänst, och en dotlt'r.

Sven Folke Lagerh olm/')

A Betaniasy strarnas sjukhem i Stockholm avled den l-t
scptetnbe r 1938 efter någon tids sjukdom förutvara nde clwl intendent en vid Karlskron a örlogsstat ion Sven Folke La gt rhalm .
Han var född i Karlskron a den 8 februari 1866. Förälclnuna voro skräddarm ästaren J. Lagerhoh n och dennes m aka.
född Lönnqvist .
Efter a tt hava genomgåt t Högre alhnänna läroverke t i
Karlskron a avlade han mogenhet sexamen därstädes vårterminen 1885 och började samma år sin tjänstema nnabana, i det
han den 3 augusti föTordnad es till extra ordinarie kamm arskrivare vid flottans civilstat. Den 19 maj 1891 blev h an <>rdinari e kammars krivare vid dåvarand e Amiralitetskrigsm a n~
kassan och den 2 septemibe r samma år ordinarie k:unmra rs kri vare vid flottan. Vid marininte ndentm-kå rens uppsättan d!'
blev han den 31 decemtbcr 1903 marininte ndent av 2. graden,
varpå följde befordran till marininte ndent av 1. graden den
31 decemb er 1906, till förste m1arininte ndent i marininte nd enturkåren d en 31 decemb er 1915 och vidmarin intendenl urkårl' ll
*) :Minnestcc knin gn1 föda ttad a v J~ecla 111 oten M. R yd(•n .
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l)led lön i 2. löneklasse n den 17 december 1917 samt slutligen
till förste marininte ndent med lön i l. löneklasse n och chefsintendent vid Karlskron a station från och m ed den l januari
1920. Den 8 februari 1931 a v gick han u r aktiv tjänst med
pension .
År 1904 förflyttad es Lagerholm från KaTlskron a till Stockholm , där hans tjänstgöri ng med avbro tt vid sjökomme ndering
och för utförande t av särskilda tjänsteupp drag huvudsak ligen
var förlagd till Kungl. Yrarinförv allningen och marinöve rintendenten s expedition , varest han lång tid innehade befattnin gen såsom marinöve rintenden tsassiste nt I april 1916 blev
ban stationsin tendent vid Stockholm s sta tion och placerade s
den l oktober 1919 å ter i Karlskron a , nu såsom chef för station skon t oret.
Bland hans sjökomme nderi ngar må nämnas tjänstgöri ng
såsom fartygsint endent å korvetten Freja under dess långresa
till hamnar i Syclameri ka, södra och västra Afrika 1897- 1898
ooh å korvet ten Balder under dess expedition till Vestindie n
1900- 1901 samt såsom stabs intendent å kusteskad ern och
kus tflottan åren 1908 och 1910- 1913.
Lagerholm s frams tående förmåga togs , såsom Jörut antytt s, i anspråk för åtskilliga ansvarsfu lla och maktpålig gande
tjänstcupd rag vid s idan av hans ordinari e befattning ar. Sålunda var han läsåret 1 oktober 1905- 30 september 1906 lärare i intendent urtjänst vid m a rinintende ntsskolan , var under
tiden juli 1908-_,feb ruari 1909 inom Kungl. Sjöförsva rsdepartementet inkallad sakkunn ig i frågor rörand e marininte ndenturkårens omorgani sation , stod under april och maj månader 1910
till chefens för Kungl . Sjöförsva rsdepartem entet förfogand e för
att biträda med utgivande t av ny upplaga av reglement e för
marinen , del I, tillhö•r de vintern 1914- 1915 sakkunnig a för
revision av armens och marinens avlöning under krigstjäns tgöringstid , tjänstgjor de från april 1915 till april 1916 i sagda
departeme nts kommanc loexpedi tio n i särskilt uppdrag, utsågs
i juni 1917 a v chefen för Kungl. Sjöförsva rsdepartem ent et till
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sakkunn ig för u treclning rörande defini Liv lönereg leri ng m 111
fÖ'r armens och marinens personal samt tillhörde under o kto~
ber 19l8- sep lember 1919 armens och marinens adöning ..,~·l k
kunniga.
Lagerholm utarb e tade på sin tid en lärobok i bokför in,.: a
flottans fartyg, vilken länge anviindecS vid undervisningen i dl'L ta ämne inom marinintendentsskolan och i flottans und t•rh,•fäls- och underoJ'ficersskol::t.
År 1912 valdes Lagerholm till arbetande ledamot av Kungl.
Orlogsmannasällskapet och k a llad es l \)18 tillledamot av Kungl.
Krigsvetenskapsakademicn.
Förenämnda data och uppgifter bilda ramen krin g <'Il
förtjänstfull ä mbetcS- och tjänstemanna verksamhet, som st rii.e kte sig övc·r en tidrymd av mer än 45 år.
Lagerholms tjänstegärni ng kännetecknades av kunni glwL
plikttroh e t, ansvarskänsla , omutlig redbarhet och stor noggr ~mn
hct. Särskilt var han intresserad av och väl bevandrad i allt.
som rörde reglementen och författninttar. Konservativ Lill sin
läggning ville han ej gärna vara med om n yheter i tjiins ll' n.
förrän h an noga genomtänkt cSaken och blivit fullt överty gad
om att den var bra.
Hela hans kaniär och ej minst dr många särskilda tjän st•·uppdrag, som a nförtroddes honom, vittna vältaligt om h ög n·
myndigheters blick för och uppskattning av hans kuns kaper
och stora duglighet.
Under hela sin tjänstetid ägnade han sig uteslutande at
LjäncSlcn och ålog sig veterligen inga enski lda uppdrag d kr
bisysslor.
Som människa var Lagerholm till sin natur något r esl'rvcrad och sluten och tillät icke mången att blicka in i sitt in n·.
E j heller lät han gärna rubba sig från sina bestämda Yanor.
Hans starka självkänsla och obenägenhet att vika fnl.n den
ståndpunkt han en gång intagit inledde honom visserli g('n
stundom i konflikter, men även den, som icke drlade h "lll"
uppfattning och åsikter, m~'tste respektera hans besbmclhct rwh
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ståndaktigh et. I goda vänners lag var han gladlynt och skämtsam , och dc som kände honom närmare, visste, att bakom hans
måhända något strama yta fanns ett gott hjärta, som ömmade
för hjälpbehövande, såväl anhör iga som andra. Hans hjälpsamhet har tagit sig vackra uttryck i hans efterlämnade testamente, vari han, förutom några legat till anhöriga, gjort ej
obetyd liga donationer dels till Högre allmänna läroverkets i
KarlcSkrona stipendiefond, dels till kyrkorådet i Karlskrona
amira litetsförsamling, vilk en sistnämnda donation skall förvaltas såsom en fond, vars avkastning är avsedel till understöd åt änkor ·eller ogifta döttrar efter tjänstemän vid förutvarande flottans civilstat eller vid marinintcndenturkårcn , dels
ock till en fond för inrättande i KarlcSkrona av ett hem för ålderstigna manliga medlemmar av Karlskrona samhälle.
Efter inträdet i pensionsåldern bosatte sig Lagerboln11 ånyo
i Stockholm, där han i mngänge med någ·ra gamla vänner under sina sista levnads[tr njöt sitt otiwn cum dignitate.
Han avled ogift och efterlämnade såsom närmast sörjande
en äldre broder, f. el. köpman i Karlskrona , samt brorsbarn.
Hans vänner sakna honom och minnas honom som en rätt ·
skaffens man och trogen Y!in.
Rcquiescat in pace !

Axel Gustaf Wibom::•

Den 26 juni 19:38 avled Överstelöjtnanten i Kungl. Kust artilleriets rPscrv Axel Gustaf \Vibom.
\Vibom föddecS i Stockholm den 11 juni 1871 och var sålunda vid sitt frånfälle något Ö·ver 67 år gammlal. Efter å r
1890 avlagd mogenhetsexamen antogs han 1892 till officersvo*) l\tinnc•stcckningcn fö·daitn ll a v Leela maten Hj . Ås tr öm.
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lontär vid ]{ungl. Vaxholms artillerikår, vid vilken k år han
den 23 novemiber 1894 utnämndes till underlöjtnant E fte r
genomgången allmän kurs vid artilleri- och ingenjörshögskolan befordrades vVibom till löjtnant av l. klassen. Sedan därjämte högre artillerikursen vid nämnda högskola absolverah
och examen i teoreti.sk och praktisk elektroteknik vid Tek ni sb
högskolan avlagts, följde utnämning till kapten av 2. klas sen
vid det då nyuppsatta kustartilleriet den 30 december 1901.
Dessförinnan hade emellertid vViibom medhunnit att jäm väl
undergå utbildning vid ammunitionsfabriken för utbildni ng till
arbetsofficer samrt att i sådan egenskap tjänstgöra vid amm unitionsfabrikens avdelning å Karl.sborg. Fr. o. m. d en l januari 1915 blev vVibom major vid kustartilleriet. På hö slen
1920 sökte och erhöH han avsked med tillstånd att kvarstå lönlös i kustartilleriets stam men återinträdde redan efter ungefär
ett år på stat, samtidigt varmed han utnämndes till överstelöjtnant. Den l augu.sti 1922 avgick vVibom med pension .
Av de kommenderingar och befattningar av större intrcssP.
vVibom innehaft, må följande nämnas.
År 1898 deltog Wibom i ballongövningar och utbildnin gs-·
kurs i ba1longtjänst, unde11 ledning av fran.ske ingenjören
Surcouf.
Åren 1902- 1906 tjänstgjorde han såsom adjutant i ch efens för kustartillel"iet stab samt under åren 1909- 1913 såsom
stabschef i komendantsstaben i Vaxholms fästning.
Under åren 1913- 1914 var vVibom kommenderad att stå
till andra försvarsberedningens förfogande san11t tjän.stgjor de
tillika såsom sakkunnig i sjöförsvarsdepartementet för att b iträda vid beredande av ärenden rörande sjöförsvarets ordnande.
Från hösten 1914 till utgången av 1918 var Wihom ledamot av (och tidvis sekreterare i) 1914 års kustbefästningsk ommission samt innehade sistnämnda år dessutom för01·dnan de
att vara medlem av Sveriges delegation vid förhandlingarna
med Finland och Ty.skland för avslutande av överenskomm:elsc
a ug. verkställande av demoleringen av de å Ålandsöarna under världskriget uppförda befästningarna.
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Ar 1920 innehade \Vibom slutligen medlemskap i kommissionen för värdering av toniter i Vaxholm (den s. k. Vaxholmskommissionen ) .
vVibom , son'! år 1914 invaldes till arbetande ledamot i
Kungl. Örlogsmannasäll.skapet, var riddare av Svärds - och Va .
saordnarna samt e tt par utJändska ordnar.
Efter sitt avskedstagande bosatte sig vVibom på sin gård
Wijk på Värmdö. Samtidigt som han lyfte denna gård ur förfall och drev upp den till en mönstergård , deltog han livligt i
det kommunala livet i h emkommunen . Hans insatser, s om
framför allt gällde vägväsendets förbättrande och elektrifieringens ordnande, vunno erkännande från alla partier och
blevo av bestående värde. I ledningen av Värmdö kommuns
angelägenheter deltog vVibom genonr ett 12-åri,g t ordförandeskap i kommunalstämman och ett ungefärligen lika långt ledamotskap av kommunalfullmäktige, i vilken sistnämnda institution han jämväl under ett par år beklädde ordförandeposten .
Av de sålunda meddelade yt tre dragen av vVibom.s levnad
framgår oförtydbart, att han besatt en mindre vanlig ai1betsförmåga och pliktkänsla . Denna senare egenskap torde, tilllika med hans varma fosterlands- och hembygdskärlek i själva
verk et hava varit en av grunddragen i hans karaktär.
\t\Tilb om var även i besittning av en kbr och skarp åt
det organisatoriskt-praktiska hållet inriktad intelligens, som
städse sökte tränga till botten med problemen och som förhjälpte honom till en objektiv, sund och illussionsfri syn på
tingen , militära liksom civi la.
vVibom hade starka ekonomiska intressen. Dessa koncentrerades under senare delen av hans levnad på den förut
omförmälda egendomen Wijk , i vars skötsel och uppdrivande
till högre standard han i själva verket torde hava sett sitt
egentliga livsverk.
Härvid är det karaktäristi.skt för vVibom, att han - ehuru
resurser härför ingalunda saknades - aldrig eftersträvade att
skapa en lyxgård utan en gård, där alla teknikens frams teg
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tillvaratagils och utnyttjats för ernående av bästa möjliga t'ko .
nomiska resultat av .driften, och där de underhavandes Yäliiird
främjats genom goda bo.städer.
Inom kustartilleriet lever Axel vViboms minne såsom Pn
av vapnets pioniärer, en av dc officerare, vilka under åren niirmast efter vapnets uppsättning deltoga i arbetet på grundliigg
n ingen av dess verksamhet och utformandet aY dess organi.
sation.
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Årsberättelse i skeppsbyggeri och maskinväsende.
Avg·iven aY 'JcclamotE'n

KOMS, marinclircktörcn av :2. gr. E . ."\ko,q.

Jämlikt Sällskapets stadgar § 29 har föredraganelen låtit
årsberättelsen endast omJatta: något om pl:inciperna för helautomatisk oljeeldning vid ångpannean läggningar, något om
La Mont-pannan, något om behandling av matarvatten samt
val av ångtryck och ängtemper atur för marina anläggningar.

Om princirernu för helautomotisk oljeeldning vid
ång pcmneanläggningur.
Då tenelensen numera synes vara att inom krigsmarinerna
övergå till helautomatiska oljeelclningsanstallationer, specielll
i santbandmed införandet av högtrycksångpanneanläggningar,
tol'de en principbeskrivning jämte kritik av en elylik installation kunna erbjuda ett visst intresse.
Den ledande firman på ifrågavarande område anses vara
Askania vPrken, Berlin, varför deras system här nedan kommer alt avhandlas.
De t automatiska eldningssystem et går ut på att så noggrant som möjligt automatiskt hålla jämvikt mellan det tillförda och det avgående värmet fr~m pannan vid olika ängproduktion under bibehållande av konslant ångtryck - inom
vissa gränser - och på bästa möjliga ekonomiska sätt.
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BrännoljeföPbrukningen s kall m ed andra ord alllid ~va ra
mot den från pannan avgående ängmängden och lufttillfö rseln
så avpassas, a tt det för förbränningen lämpliga luftöversk otte t
fö r efinnes . Samtidigt m åste ä ven lämplig brännolj elempcraLu r h ållas. Härför edordras r eglet·ing av brännolje- och förbränningsluf ttillförs·eln till pannan samt av mJängden värme.
å nga till brännoljeh ettaren. För automatisk s kötsel av p anndriften fordras även m atarvattenreg ulatorer . Dylika, arbe tande efter olik a sys tem finnas i allmänhet å oljeeldade p annor m ed s törre kapacitet, variför de här förbigås.
I fig. l visas en sch ematisk framställning av grundprincipen för Askaniaregulato rer bl. a. inom det värmetekniska
omr å det. På hydraulisk väg omvandlas enligt denna prin ctp
med utomordentli g prec is ion även ytterligt små och svaga imp ulser till krafter av ·godtycklig storlek, vilka krafter åverka
det organ, med vilket elen önskade regleringen verkställes .
Härtill användes smörjoJ.ja med ett tryck av 4 till 8 kg/cm''
Denna r egleringsolja tillföres ett i horisontalplanet vridbart
str åirör A. Detta uppbäres av en vertikal axel B , i undre
änden vilande å en tappspets och i övre änden inslipad i en
vridbox med lagom spel för att tillå ta en viss utläcknin g aY
r egleringsolja, varigenom fri ktionen vid s tråh·örets vridn ing
praktiskt tage t elimineras. Impulsorgan e t påverkar stråirörd
i pilens riktning vid C på lämpligt avstånd fr ån vridningspunkten. I rakt nliotsatt riktning mot denna rörelse p åverk as
s trålt·öret vid D av en fjäder, som håller detsamma i medelläge - visa t å skissen - , när impulskraften är lik a med fj äderkraften vid en viss instäUbar anspänning. Ökas imlpub
kraften - brännoljetempemturen t. ex. stiger öve r ett ,· is~t
bestämt värde - föres s trålröret å t vänster , varigenom reglerin gsoljan, som utströmmar ur mynningen E, kommer att tillföras munstycket F och dä·r omsättas i tryck - munstycken a
F och G äro nämligen utförda för tryckuppta.gning, varigenom
större delen av r egleringsoljans rörelseenergi kan omsättas i
tryck - , varefter den genom rör H tilföres regleringscylinclerJI
J, vars kolv K då föres åt höger och genom en till dess k ol v-
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stång ansluten län krörelse påverkar det organ (ven til eller
slid), genom vilket r egleringen - i de t angivna exemplet a Y
brännoljetemiperaturen - skall verkställa s. Den å högra s idan a v kolven befintliga r eglerin gsoljan utströmmar samtid igt
genom röret L och munstyc ket G till strå lrörshw;et och däri
frå n tillbaka till regleringsoljesystemets samlin gstank. När
regleri ngen är utför d och impulskraften minskat till sin ursprun gliga s to rlek , å terför es s trå h·öret av fjäcle1'kraften till

L

VERTIKf:...LVY

HORI50NTf:...LVY

Fig. 1.

m edellägeL Samma tryck råeler då på ömse s id or om kolven
K, varför denna befinner sig i vila. Om impulskraften sj unker
under sin ursprungliga storlek , kommer r egleringsoljan att tillför as munstyck et G och avgå genom mun,stycket F. E.olYen
K rör sig då åt vänster tills r egleringen är verkställd, då kolven s tannar sam tidigt som s trålröret intar Jncdclelläge. Genom
att munstyckenas genomloppsareor göras sm[t, k ommer reglering,srörelsen att hli väl dämpad. Med väl fillrer ad regler ingsolja och rena led n ingar 111. rm . kan man räkna m•ed utomor-

-
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dentJi g t stor driftsäkerhet hos systemet, om samt idigt pu m pe n
för reglcringsolj::m är ångdriven.
Regleringen för brännoljetillförsel till en panna kan ~ke
på nedan angivna tre principiellt olika sätt.
l. Omställning av en ventil i brännoljetryckledningen ti ll
parman - ändring a v genomloppsarcan - under blbehall a 11 _
de av konstant tryckskillnad på ömse .si dor o m denna venti l
och ändring av antalet i funktion varande brännare. Brä nn.
oljelryek et framiför brännarna varieras m e d hclas tn ingen.
2. Andring av antale t brännare i funktion under b i]w.
hållande av konstan t brännoljetryck framför brännarna .
Ovanståend e båda sä lt användas vid brännare mer! tryckoljespridning.
:1. Omställning av en ventil i brännoljetrycklcdnin g(•n
till pannan und er bibehållande av konstant brännoljetryck fön·
denna ventil. Detta sätt använd es vi d roterand e hrän na n·.
t. ex. brännare a v Saacke-lyp.
A fig. 2 vi sas en sch ematis k framstäMning av reglcring~
anordningen för brännoljetillförsel enligt de t först nämn d t
sättet . Impulsen för regleringen erh:'llles från varia tioner i
angl ryck heroende på den ångmängcl, som uttages från pan
nan . Impulstrycket uttages efter överhct tarna , om sådun
fin n as, antingen direkt från huvudångledni ng en vid A ell <'r
från minsta sektion i ett i huvud :'tngledningen eventuellt in ~;a tt venturirör B (det sena re om tryckfallet vid myckel sma
belastningar å pannan ej är tillräckligl för ~crn~tende av erfor
derlig stabilisering), och tillföres impulsorgan et. Ångan
tryck p~t metallhälgen C överföres genom en stav D med egg ~t·
till ena ändan av en häva rm E , som i a ndr a änden åverk:h
av en för o lik a ångtryck inställhar balanseringsfjäder F. Hä ''·
armen E är lagrad på en egg mellan staver1s och halansering!->fjäderns angreppspunkter. Hävarmens rörelse överföres ti ll
strålröret vid G medelst en länk och en å hävarmen anbragt
arm. En stabiliseringsfjäder I-I åvcrkar stråh·öret via en vri dbar ac'Tll I med förflyttbar vridningspunkt J, och en tärnin!.(
K, som ävenleeles är inställbar på olika avstånd från strål rii
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rets vridningspunkt L. stabiliseringsfjäderns spännkraft reg leras av en kamlinjal M. Balanseringsfjädern inställes så,
att den h ~tll c r jänn-ikt mot impulskraften och trycket av .stabilis eringsfjädern , då ångtrycket i huvudångledningcn är lik a
med trycket i ä ngdomen - pannans a rbetstryck - d. v. s.
pannbelaslningen är lika m ed noll. Str~tlröret står då i mc ·

A
l

tUJYupÅN5LE0NiNG

N

M

Fig. 2.

delläge. Om t. ex. :'mg trycket faller, minskas impulskraften,
stråh·öret föres åt vänster och kolven N i r eglering scylindern
uppåt. Rörel.sen från kolvstången kommer härvid genom en
länkrörels e (visad å fig. 7) dels att öppna mera på en regle rin gsventil (märkt K i fig. 3 och 7) i brännoljctryckledningen ,
varigenom brännoljetillförseln Lill pannan ökar - en ~sär-
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skild n edan beskriven regleringsanordning håller k onsla nt
tryckskillnad på öm.se sidor om denna ventil - dels a tt sätta
ytterligare en eller flera brännare i funktion. Detta <Senare
kan ske t. ex. genom en kamaxel Q, som vid regleringsko lvens
rörelse kringvrides och successivt öppnar slidventiler R för
till- och avlopp av regleringsolja till resp. manövercylin drar
S, vilkas kolvrörelser m edelst hävarmar och kuggväxlar helL
öppna (vid fa lland e ångtryck stänga) <Såväl avstängningsventilen T i brännarnas tilloppsledningar som till brännarna U
hörande luftfördelare ; några m ellanlägen finnas sålunda ej.
Stiger å ngtrycket, ske rörelserna motsatt väg och brännarna
med luftfördelare stängas succes.sivt.
osanordnina:en är stabili<Seracl och försed el m ed
Realerin
t:>
,.,
återföring. Av skissen framgår, att samtidigt 1ned att k olven
så mycket, att impuls kraften plus trycket av stabili serin gsfjädern ökas, så att strålröret å terföres till m edelläge och r egleringskolven N stannar, vilket inträffar, då ångtrycket <Sti git
så mycket, att impulskraften plus trycket av stabiliseringsfjädern blir lika m ed dragkraften från balanseringsfjädern.
Mot varje läge av kolven svarar en bestänlJd brännoljeförbrukning per tidsenhet och ett bestämt läge av kamlinjalen resp.
regleringskolven. Genom att kamlinjalen utgöre<S av ett t unt
stålband, vilande å ställsk ruvar, kan formen av denna bek vämt
ändras och inställas så, att vid varje pannbclastning tryeket
av stabi liseringsfjädern exakt motsvarar minskningen av im pulspulskraften på grund av tryekfallet i huvudänglednin gen
(trycket i ångdomen är konstant). Härigenom erh f~lles god
stabilisering oeh pendling kan h elt undvikas. stabiliseringen
kan förstärkas eller försvag as genom förflyttning av tärningen
K, vilken förflyiLning sam tidigt n11edför att tryck et i å ngd omen
ändras något med pannbelastningen. Nu b eskriven autom atisk r egleri ng verkställes inom nästan h ela b ela,stningsområd et,
från en mycket liten belastning upp till maximal belastni ni.(
av pannan, och samtliga brännare skö tas au~on11a tiskt så n ii.r
som på en (eller två), vilken dimensioneras för de minsta h L'l astning~un a och 6amt idigt tjänstgör som tändbrännare för dc
övriga.
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Fig. 3 visar regleringsanordningen för uppehållande av
konstant tryckskillnad p å ömse sidor om elen o·van nämnda
ventilen K i brännoljetryckleclningen . Denna reglei'ing åstad-
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Fig. 3.

kom::mes genom omställning (ändring av genomloppsarean)
av en i brännoljetryckledningen insatt överströmning.s ventil H
- överlopps·oljan å terledes till brännoljepunpen<S sugsida --,
varigenom proportionen m ellan till brännarna ledd och till
Tidskrift i Sjöväsendet.
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brännoljepu mpens sugsida avledd olja ändras. Brännolje.
pumpen förutsättes härvid lämna ungefär konstant oljem iingrt
oberoende av pannans belastning.
Vid denna reglering påverkas häYarmen E på ena -..idan
om sin vridningspu nkt av skillnaden i tryck från två st~-cken
metallbälga r B och C, vilka i sin tur påverkas av brän noljetrycken före resp. efter ventilen K. På andra sidan a\" häv .
l"lrmens vridningspu nkt verkar balansering sfjädern F , inställbar för olika tryckskillna d på ömse sidor om ventilen K. Det
resulterand e trycket å hävarmen balanserar på sätt som föru t
beskrivits mot trycket av en i detta fall för hand inställhar
fjäder X. Balansering sfjädern inställes så, att den håll er jiimvikt mot det sammanlag da trycket av fjädern X och den resulterande im!pulskraf ten från metallbälga rna B och C. (];'i.
skillnaden i brännoljetr yck på ömse sidor om ventilen K upp2
går till ett bestämt värde (några kg/cm ). Vid t. ex. fall ande
ångtryck i huvudångle dningen ökas genomlopps arean i wntilen K, vilket under fömtsättnin g av att antalet brännare i
funktion ej ändras , omedelbart mediör en tryckökning å metallbälgen C, d. v. s. framför brännarna, samtidigt som en
trycksänkn ing inträder framför ventilen K och å metallbälge n
B. Härigenom minskas impulskraft en och stråh·öret fö res ål
vänster och kolven N nedåt i regleringscy lindern för öwr strömningsv entilen, varigenom genomlopps arean m,inLSkas och
brännoljetr ycket stiger, så att den bestämda tryckskillna d en
på ömse sidor om ventilen K åter uppstår, då strålrörel efter
någon pendling återgår till medelläge och kolven N k01mrer
i vila.
Om vid fallande ångtryck brännarant alet i funktion ökas
samtidigt med ökningen av genomlopps arcan i ventilen K inträder omedelbart en trycksänkni ng framför brännarna oeh
även, ehuru i mindre grad, framför ventilen K. Impulskrafte n
kommer då att öka och kolven N att föras uppåt, dänned
ökande genomlopps arean av övcrströmni ngsventilen , viikel
medför att trycket framför ventilen K minskar, till dess a tt
tryckskillna den på ömse sidor om ventilen K blir den b cs tiim-

-

755-

da. Samtidigt med sistnämnda trycksän kning sjunker trycket
även framför brännarna, enär detta omedelbart efter regleri n gens hörjan varit för .stort, större ju mindre antalet bränna re i funktion är. Brännarna komma a lltså alt under själva
regleringen tillföras mera olja än vad som motsvarar den ursprungliga helastningsö kningei1 av pannan.
h.änslighete n ho,s regleringen kan ändras genom förflytt Bing ~w tärningen Y.
För att ernå snabbare reglering kan man lämpligen inkoppla en servomotor mellan stråh·öret och r eglering.sve ntilen
(ej visad å figuren) . Tryckoljan från strålröret kommer di\.
endast att omställa en slid , genom vilken regleringsol ja direkt
från pumpen kommer att å verka regleringsko lven "N .
En närmare undersökni ng av hur brännoljetr ycket varicrar under regleringen är av intresse för bestämning av det
samtidigt eforderliga blästertryck et Då för regleringen s genomförande kräve6 vida tryckgränse r, - maximala trycket
hör vara ungefär" -~ gånger det minimala - bör man, för att
maximala trycket ej skall bli för stort, begränsa detta till ca.
28 kg/cm". Oaktat en fullgod förbränning vid det lägre trycket, 7 kg/cm", ej hän·id kan påräknas, har detta ej någon
pr akti sk b etydelse, enär man kan förutsätta att pannan, då
fartyget är under gång, r elativt sällan arbetar med så liten be 2
las tning, att brännoljetr ycket uppgår till endast 7 kg/cm •
Skulle pannan vara försedd med endast 2 a 3 st. brännare, kan detta b elastningsfa ll naturligtvi-s förekomma , men torde i så fall elen här beskriYna automatiska r egleringsan ordningen ej kunna finna tillämpning , varför i de l följande helL
bortses från elylika pannarrang ement.
Vi antaga, a t t tänelbrä n naren förbruka r 7 % och de regler ade brännnrna - 6 st. - vardera 15,5 % av den maximala
olj emängden vid ett brännoljetr yck av 28 kg/cm". Vid ett
tryck aY 31 kg/cm" (se nedan ) förutsättes den s. k. läckningen
i brännoljepu mpen uppgå till 30 % av elen oljemängd , som
maximalt förbrukas av brännarna.
Vid regleringens tillc5lagning antages tr~r cket framför ländbrännaren uppgå till 7 kg/cm". Vid ökad beln.stning stiger
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trycket successivt till 28 kg/cm", varvid under hela regleringsförloppet tryckfallet i den o•v an nämnda ventilen K hålles vid
:~ kg/cm<", d . v. s. trycket före ventilen stiger även succ0ssi q
till 31 kg/cm". Vid ytterligare stegring av belastninge n kommer i första hand ventilen K att öppna ytterligare. H änict
måste det villkoret påläggas regleringen, att innan l :a r eglt•ringsbränna ren tillsl{ts, ventilen K vid 3 kg/cm" genomsläpp l'r
just den oljemängd , som tändbrä1ma ren och l :a regl erin g~
brännaren konsumera vid ett tryck av 7 kg/cm? efter vent ilen.
Som tändbränna ren och l :a regleringsb rännaren vid 7 kg/cm "
tillsammans konsumera 11 ,25 ?6 av den maximala olj em än gden, betyder detta alt ventilen K måste öka sin genomsläppningsarea med ca. ()O %, innan l :a reglering6b rännaren fa r
tills lås. Före tillslagninge n av denna brännare har tryck fall et
2
i ventilen K minskal från ::1 till l ,2:3 kg/cm , el. v. s. tryckl'!
framför tändbränna ren uppgår Lill 29,77 kg/cm." ÖYerströmningsventile n kommer härvid att stänga , och säkerhetsve ntilen , som a ntages satt för 31 kg/cm.", att träda i funktion . 1
samma ögonblick som l :a reglering..sb rän naren Lillslås kom m n
trycket framför brännarna att sjunka till 21,7 kg/cm", in nan
överströmn ingsventilen börjar öppna. Tryckskilln aden p å ii mse sidor om ventilen. K uppgår då till 9,3 kg /cm" , varför överströmningsv entilen öppnar och tryckfallet i ventilen K successivt minskar till :3 kg/cm", varvid tr~r cket framför bränn arn a
inställer sig på det värde , tSom kräves av den för 1illfäll et ra dande pannbclastn ingen och som exempelvis kan antagas m olsvara ett tryck framför brännaren av 7 kg/cm". Skull e; Jwla•stningen vara något lägre än vad som svarar mot oljeförbrukningen vid det sålunda antagna oljetrycket (7 kg/cm") .
kommer t~· dligen ångtrycket att stiga, varvid l :a regl eri n gshrännaren urkopplas. Härvid kommer trycket före venli h·n
K i första ögonblicket (innan överströmn ingrs ventilen H omställes) att stiga till 11 ,20 kg/cm~ , varvid trycket framför tä ndbrännaren stiger till 10,75 kg/cm". Härvid ökas tändbränn nrens kapacitet från ~~,5 % till 4,4 ?6 av maximala oljemångden. Delta betyder, att oljekonswn tionen språngvis änd r ~th
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från 11 ,25 % till 4,4 % av maximala oljemängde n. Tryck et
före ländbränna ren kon11ner sedan alt automatisk t stegras till
sitt maximivärd e, i händels·e belastninge n, vilket förutsatts,
overstiger tändbränna rens maxim~kapacitct , varefter samma
r egleringsför lopp återupprepa s. Som av ovanståend e framgår
kan unel er de givna förutsättnin garna någ-o n ·tabil reglering
ej erhållas för ett beiastn ingsområde , som ligger mellan 7 %
och l1 ,25 9; av pannans maximala oljeförbruk ning.
Om man (;mellertid avstår från helautomati sk reglering
för dc minsta belastninga ma å pannan och utför tändbränna ren med samma kapacitet som dc r eglerade, uppstår givetvis
icke någon di skontinuite t i regleringen.
Om p::!nnbelasl ningen ökar utöver vad .s om motsvarar
tändbränna rens och l :a regleringsb rännarens m;aximala kapacitet (22,5 % av maximal oljeförbruk ning), blir förloppet följande.
Efter tillslagning av 2 :a regleringsb ränna ren nedregleras
tr·ycket före brännaren till 9,8 kg/cm". Vid ytterligare stegrad
b ela,stning stiger oljetrycket före brännarna successivt till 28
k g/cm" för att vid tillkoppling ay nya brånnare falla och stiga
som fig. 4 :mger.
HC'glerings anordningen för förbränning sluften visas å fig.
fi och är försedd med servo·m otor för snabb omställning av pådragningsve n tilen till fläk ten, som förutsättes vara ~mg d riven.
Hegleringen för förbränning sluften kan förslagsvis ar'bet:l
på upprätth å lland et a ,· konslant tryckskillna d mellan det slutna eldrummet och eldsta den m ed den korrektion , som even t uellt kan befinnas erforderlig för cr·hå llande av stabil reg-lering. Impulsledni1 1gen från eldrumm et an.slules vid A , varvid
tryck e t p~tverkar membran e t, F . Detta hålles i jämviktsläg e dels
genom trycket från eldstaden, Yars imp-uhlc·dn ing anslutes vie:
B, dels genom clragfjäclem C, insp~1nd , 5å a lt den önsk a de
tryckdiffere nsen erh ålles, varvid hän syn tages till den fjäderkraft, som inkommer fran fjädern D. Hegleringsf örloppet
överensstäm mer i princip med de t lidigar e beskrivna. Aterföring en med den ovan angivna omst~i llningen av lryckrs k ill -
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n aden erhålles genom kurvan E, påverkad av hrännarrcgleringen. Ont brännoljemäng den t. ex. ökas,. färskju tes kurvan
E , så a lt fjäderkraften från D ökas. Härvid sk er en sådan
omställning av strålröret, att ångpådraget till fläklen ökas,
varvid samtid igt återföringen inställer fjäderns C spi1nning, s<'t
a tt under inverkan av det ökade blästertrycket jiinn·iktsläge
p å nytt intages.
Hegleringsano rdningcn för ernående av önskad oljctcmp eratur utgöres av en termostatregle rad ångventil med mjuk
återföring, som närmare framgår av fig . 6.

REGLERlNGSVENTIL... fÖR ÅNSA T11..l. FLÄKT

REGLERlNG50WA. F~ Oi..JI!.PUMF"'

Fig·. 5.

Schema över en automatisk oljeeldningsan läggning enli gt ifragavarande ·ystem visas å fig. 7. Det är så utfört, alt
övergång till handreglering - central eller separat - snabb t
och bekvämt kan sk e.
Hegleringsförl oppet i dess helhet såsom det häPovan beskrivits vidlådes av den betänkliga svagheten, att då en ny
brännare tillkopplas och följaktligen oljetrycket framför bränn aren faller från det tillåtna maximivärdet till de tryck , som
n ärmare framgå av diagrammet fig . 4, kommer luftöyerskottet
att stegras på det sätt som detta diagram visar. I L~·ckligaste

~

760-

-

76L --

fall betyder detta enbart en avsevärd n edsättning av pannans
verkningsgrad even tu ellt kunna även driftstörningar inträd a.

LERING5VEN71L.. FÖ~
TI'U.. 0 J E.Ht:T'TARE. .

RE.lSL.E.RINGSCVL. INO ~ .

REGLE.RINGSOl.~A

FRAM

O~EI"UMI"

J A • ÅNGPANNA .

B •
C •

HUVUOÅNGLEDNING.
BELASTNINGSREGUL.ATOR.
l O • ·BLÄSTERTRYCKRE6ULATOR
E = BRÄNNOLJETRYCKREGUL.ATOR.
F • TEMPERATURREGULATOR
6 • BRÄNNOLJEPUMP.

)!LoPP F"ÖR RECOLE.RING SOL~A

TIL.L SAMl.INGSTANK ·

H • OVER5TROMNIN65VENTIL .
l • BRANNOLJEHETTARE .
K "' BRANNOLJEREöLE:RlN6SVE.NTIL .

L ,. T.Ä.NOBRÄNNARE
M • REGLERING58RAt-.INARE .

N • ORGAN FOR IN- OCH URKOPPLING
AV BRÄNNARE .

0 - TURBINDRIVEN ELDRUMSFL .ÅKT.
P • SMÖR.JOL.JEPUMP
R • RE6LERIN6SVENT1L FOR ÅNGA
TILL FLAKT.
S • REGLERJNI55VENT1L FÖR ÅNGA
nLL OLJEHETTARE .

T- RATT FÖR CENTRAL HANDRE GLERING .

F ig. 7.

j "'-.. Tll..L.

En annan princip för luftregl e ringc11 , vilken mn · ~indes vid
den r eglering av brännoljetillförsel , som ovan omnämnts under :1 ), nämligen upprätthålland e av e tt h estämt luflöve rc<>k o ll
m ed d c va riation er , som kunna h elinga s a v brännarkonslruk tionen , kan här ej ifn1ga komma. Fläktens vanant a l k a n

SRÄNN"-RE-

Fil!. 6.
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nämligen ej ökas så snabbt som är nödvändigt för ern aende
av det vid en plötslig minskning av brännarantalet erfor de rliga högre bläster trycket.
Av det sagda framgår, att systemetmed varierande briinn oljetryck och tillnärmelsevis konstant lufttrycksdifferens ml'llan eldrum och eldstad 1ned tanke på bränsleekonom i ofiirdelaktigt skiljer sig från det system, som arbetar med k ou~ 
tant brännoljetryc.k . Det senare systemet återigen besväras
av de olägenheter, som åtfölja det ofta upprepade tändandel
och släckandel av brännare. Intetdera systemet erbjuder alltså idealiska förbräningsförhållanden.
Det system, som i princip har förutsättningar att gin1
bästa möjliga panverkningsgrad vid olika belastningsfö rh ~ll
landen, är det under 3) här ovan omnämnda. Hittills fr amkomna brännarkonstruktioner av rotationstyp erfordra emellertid vid små belastningar ett förhållandevis stort luftö ver··
skott för ernående av god förbränning . Enligt tillgängliga up pgifter har em:ellertid för tyska flottans nybyggnader den na
brännartyp i större utsträckning apterats i samband rm ed del
ovan beskrivna automatiska brännoljesystemet, varför m an
kan hava grundad anledning förmoda, att förbättringa r Jl'~
detta område kunna vara att förvänta.
(Forts. )
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Några erfarenheter från det spanska
inbördeskriget.
Den franske flyggeneralen Armengaud, vilken på ort och
.ställe ägnat sig åt studiet av det spanska inbördeskriget och vid
ett flertal tillfällen tidigare gjort uttalanden om e11farenheterna
av detta krig, har skrivit ett par artiklar i tidskriften >> Revue
Militaire Generale >> med rubrikerna >> Samverkan mellan flygoch sjöstridskrafter sam t flyg- och landstridskrafter» (n :r 3)
och >> Flygstridsknlfternas teknik och taktik » (n:r 4). Kapten
Bjuggren (FV) har på grundval av elen senare av cle<Ssa skrivit
en artikel i tidskriften »Flygning », häfte 7 B. Utöver vad efter general Armengaud relateras har den svenske författaren i
slutet av sin artikel tillfogat en del egna reflektioner och säger
därvid bl. a.
>> General A. behandlar icke flygets insatser i sjökriget.
Anledningen härtill är givetvis svår att angiva. En anledning
kan exempelvis vara att några flygföretag nJJot handels- och
krigtSfartyg icke företogas vid tidpunkten för generalens besök. >>
Då kapten Bjuggren alltså finner, att A. icke gjort något
uttalande om flygets insats i sjökriget, begagnar han tillfället
att framlägga sina egna synpunkter på denna fråga , så som
han själv dragit slutsatserna ur krigshändelserna eller rättare
sagt ur telegrammen om detSsa.
Det är att beklaga, alt fö rfattaren av artikeln i >> Flygning ,,
icke ägnat mera uppmärksamhet åt vad general Armlengaud
skriver i det tidigare numret av den fra nska tidskriften , till
vilken dock hänvisning göres i inledningen till elen aY kapten
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B. rela terade artikeln. Denna tidigare artikel inn ehåller n ä mligen en hel del om sjökrig och fl yg. Den franske författ an'n
visar sig hysa e tt m yck e t s tort intresse för maritima spör.smal
och ägnar mycken uppmärksamhet åt dessa med tyngdpunk tPil
lagd på samverkan mellan flyg- och sjöstridskrafte r. H an
lägger utomordentligt stor vikt vid ett med flottan direkt sa mverkande flyg och latSiar regeringssiclan hårt för att ett såd an t
flyg saknas.
Ett k or t relaterande av artik elns inneh åll k an vara av et t
visst in tresse, då det .s trateg iska läget i Spanien icke är u tan
berörin gspunkter med ett fö r oss tänkbart ege t läge. F örfattaren har gjort sin a iakttage lser på regeringssiclan och k an
väl därför icke helt frigöra tSig från en ensidig blick på fö rhållandena, men artikeln präglas dock av allvarliga försök t ill
objek tivite t i politiskt hänseende.
:;:
:j:

Artike ln inledes med ett konstaterande, alt luftkriget i
Spanien långt mer än land- och sjökriget är vär t att ta ga
lärdom av , då motståndarna äro varandra tämligen jåmbördiga i luften vad materielens kvalitet beträffar. Flyggenerak n
gör därefter ett intressant uttalande:
»\Ian kan med rätta an se, att uneler all a 'Omständigheter
skall kriget i luften icke vara annat ä n ett k omplement till
land- eller sjökriget samt a lt clcltSamma sammanlänkas m ed
e ttd era av dessa. Men detta är alldeles särsk ilt sant i Sp8nien .»
Tankegången fullföljes och utmynnar i ett konstate ran de.
alt det skulle vara att förvränga sanningen , om man försö kte
framställa flygstridtSkrafterna med sina operationer oberoend e
av land- och sjöstriclskarflerna och dessas operationer.
Därmed är författar en inne på den synnerligen in tressant a
delen av artikeln, som handlar om samverkan mellan sjö- och
flygs tridskrafter . Han konstaterar, att regeringssiclan ä nd:1
från krigets bör jan har försummat sina sjöstridskrafter och
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kombineradet a v dessa m ed flyg. I ställe t fö r att ägna sin
uppmärksamhet åt sjökrigtShänclelserna , sö ker A . därför i stället framlägga vilk a problem som förefu nnits på sjökrigsskådeplatsen , samt meddela sin åsikt bet räffand e rätta sättet för
dessas lösande.
Problemen k onccntr era.s kring sjöförbindelserna och de -.
r as frihet. A. finner att, då ingen a v dc stridande inom sitt
. område besitter alla de medel , som behövas för a tt hålla ut
i ett långvarigt krig, ntåste man räkna med tillförsel fr ån utlandet. Eftersom tillförsel av krigsmateriel och frivilliga är
förbjuden och praktiskt taget förhindrad landvägen , anstränga
s ig de b åda molståndarna att ordna tillförseln .sjöYägen. Dett a så mycket mer som tillförseln av li vs m edel och material
bill igast och snabbast sker denna väg. Han säger härom :
»Det synes därför, som om den av de båda. som får och
k an för.svara herraväldet över h avet, kanuner att få en stor
förd el framför den andre; en fördel , som i längden blir avgörande, om ic ke en fullständig seger kunde tillkämpas genom
armeern a på landkrigssk ådeplatsen. ))
Han påpekar oc kså herraväldet över havets stora betydelse ur såvä l utrikespolitisk som folkmoralisk <Synpunk t och
anser, a tt Francos goda politi ska ställning gentemot andra
s tate1· beror h ärpå.
Författaren f inner, att regeringsflottan, även om den end ast hade a tt äkna med francofartygen som fiender, har en
svår position på grund av francoflottans goda strategiska lägl'
med ope ralionsfrihet samt goda sjöflygplatser p[t l\fallorca och
Ibiza . Detta borde förmå reger ingssidan till en kraftinsats i
avsikt a tt sänka fiendens fartyg och erÖ·v ra de båda nämnda
öarna. För de tta skulle rege1·ingens flygstridskrafter am·ändas, i slörs ta möjliga utsträckning i tSanwerkan med sjöstridsk raft er. Han konstaterar dock i samband härmed att, ehuru
Jnan väl kän ner till vilka tjänster fl~·ge t k an göra flottan i
samverkan inom en så begränsad krigsskådeplats som deu
mellan Balcarerna och Spaniens ostkust, så äga sjöstridskrafterna ick e något ständigt tilldelat flyg , som är modernt eller
prakti skt användbart.
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För att motivera utförbarheten av si lt förslag om in sä ttande av flyg för erövrandet av herraväldet över ifrågavarand (•
havsområde ingår författaren därpå på frågan om anfall mo t
krigsfartyg med bombflygplan. Han säger därvid:
>> Bombflygplanen hava ännu icke lyckats vid sina anfal l
mot francokryssarna, vilka de hava attackerat från stor höjd.
uppgående till 4 a 6,000 m. på grund av effcktivi tett•n
hos luftvärnsartilleriet ombord. De hava emellertid träfbt
,. Deutschland » i det de bombarderat fartyget från en h öjd
av omkring 3,000 m. De hava därigenom visat, att flyga nfa: J
hava möjligheter att vara effektiva, om de insättas överrask and c på medelhöjd , åtminstone om målet är orörligt. >>
Han anser, att möjligheter till framgångsrika anfall mot
fiendens krigsfartyg kunna yppa sig någon dag , då man antingen skulle kunna genom utnyttjandet av molnfonnationer
komma till anfall, såsom det gjordes mot de italienska strid•,.
vagnarna vid Guadalajara, eller ock komma åt fienden gcn on
massanfall med bombflyg eller slutligen genom ett kombi nl 'rat anfall med attackflygplan för anfall mot personalen, stör lbombplan och övrigt bombflyg.
Gentemot de kryssare, som bombardera regeringssid an-;
kuster, borde enligt A:s åsikt insättas kombinerade anfall a,
jakt- och bombflyg, och anser han själv, att >> dc tvivclsu ta<l
skulle inregistrera förluster men hava goda möjligheter alt
sänka de anfallna kryssarna. >>
Fartyg till ankars i Mallorcas hamnar böra anfallas nwl
flyg. Uppgiften bedömes svår med hänsyn till öarnas luftvärn
och flygstridskrafter men lätt därför att fartygen ligga ti ll
a nkars i närheten av varandra. (Han omnämner, att för sök
hava gjorts med enstaka bombplan men på hög höjd och uta n
resultat.) Som slutligt resultat anser författaren, att en såd an
decimering av fiendens sjöstridskrafter bör kunna äga rum,
att hans herravälde över havet kan nedkämpas och en överskeppning till Mallorca verkställas, vilket öppnar möjlighet till
(}ns erövrande .
Ett erövrande av \Iallorca skulle inte bara göra det m öj-
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ligt för regeringssidans flotta att fylla sin mission, det skulle
också i hög grad förbättra det flygstrategiska läget. Det nuvar ande läget är mycket olyckligt, då regeringssidan är
tvungen att mot anfall utgående från en punkt, Mallorca, för svara en 800 km. lång kust med stora befolkningscentra, krigsin dustrier och hamnar. Detta tvingar dem till avståendet av
ett mycket stort antal luftvärnspjäser och flygplan för försvar et av åtminstone de viktigaste orterna. (För kustskyddet begagnas även med framgång på sina ställen fiskarbåtar stationerade 15- 20 km. från kusten, vilka giva flygvarning med
lju ssignaler, s. k. bengalisk eld , och radio.)
Författaren avslutar sina uttalanden angående samverkan
mellan sjö- och flygstridskrafter med att konstatera, att orsak en till att flyget försummat denna samverkan var, att regeringssidan från krigets begynnelse vande sig vid att förlita
sig på landförbindelserna med Frankrike och därför negligerade sjöförbindelserna. Till yttermera visso saknades i det nationella försvarsrådet någon mäktig förespråkare för sjökriget.

General Armengaud ägnar fortsättningen av sin artikel
å t samverkan mellan ,f] y g- och lantstridskrafter, men återkommer i sammanfattningen till sin tidigare uttalade tanke
om erövrandet av Balearerna. Enligt hans uppfattning hade
lä get redan på våren 1938 blivit sådant för regeringssidan , att
endast två vägar återstodo , antingen bygga ett mycket omfattande system av bombsäkra anordningar bakom landfronterna liksom vid dessa och så låta fiendens bombplan anfalla och
förstöra vad de kunde, eller också insätta ett kombinerat anfall mot Balearerna .

Det är ännu alldeles för tidigt att draga några djupgående slutsatser av det spanska inbördeskriget och så gäller naturligtvis även beträffande de av A. dragna. A. har även
noga aktat sig för att profetera om krigets sannolika utgång .
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Endast i clt fall har han gjort ett n ågorlund a klart ullal an dt·
därom - i de tidigare omnämnda OL'clcn:
»Fördelen av att äga och kunna försvara h erraväld et ön"r
havet blir i längelen avgörande för krigets utgång , om icke
en fullständig seger kan tillbimpas genom armecrna på landkrigssk åclepla t.serna . >>
Detta u ttalande sammankopplat med han s gång p å gang
framlagda ås ikt, att Balea r ern a m åste å tererövras, visar tydligt vilk en vi kt författaren lägger vid de faktorer , so m påverka
fö rh [dland en a bakom de stridande styrkorna p å landfronte rna .
Bri st på livsförnöd enh e ter av många slag, lå ngvarig isolcr in·~
f'rån y ttervärlden lik som äYen i vi.ss utsh·äckning ofta aterk ommand e bombardemang från luften äro fa ktorer, som i
längelen öva en förödande verkan p å motstå ndskraften direkt
h os folket bakom dc strida nd e fö t·banclen m en indirekt äwn
h os de sen are.
Denna påverkan förm;ll. .Frml.co göra tack vare sitt ht•här skandc av havet och den däri belägna ögruppen . Ytterst
är det således till öve rvägand e delen tack vare h erraväldet t ill
sjöss, L'iOlll Franco förmår utöva sin hårda och kanhända i
längd en avgörande press på civilbefolkningen i det republik a n ska Spanien .
Hur än avgörandet faller och vad som än förorsakar det samma , så är det dock r edan nu tydligt , att r egeringssidan för satts i en m ycket ofö rdelaktig och ri skabel situation gen om
s itt försumJmande av sjöfronten. Faran av att skapa en svag
länk i sitt försvars system h ar und er elen sen as te tiden ofLl
påpek a ts, och situationen i de t spanska inbördeskriget kan
an ses väl illustrera d etta.
Å. B.
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Uppgifter angående främmande mariner
{U F M n:r 11/38)
hämtade u1· fack- och dag.sprC'SS av :\farinens prc'sscletalj
uneler tiden 12 oktober-lf) novemlwr j 938.

Innehållet i här ii.tergi ma Hilp.gifter står helt för de som källa
angi vna pressorga nens räkning.

Aktuella spörsmål, öve•rsi'kter, jämförelser m. m.
Sla.gskepJ).
Dd s lagskeppsbygge . som stoppades efter världskrigds slut, är
sålunda sc•dan 1936 åtf'r i gång och det i ett tempo och för kostnader
som vida öve rs tiga förkrigstid<'ns. DPt torde icke kunna bestridas'
att by,~gnadspa~Jsc•n ha!'t: {~n viss, låt oss siiga fredsbevarande, hety~
d:J.se ~o t· dl•n varlclspo]Jhska utn'cklingt•n. Mc•n dc nuvarande övergangsaren med doras Merhämtning i stnrkt fmc c•: racl takt av de eftersatta maktr Psursto ma äro krisår av gans ka allvarlig· art. IntPt av cif'
u nder den nya hyggnadsepokt•n stapelsatta slagskl•ppen iir ännu fär di gt. l)p, ligga .som clöda plåtar pä s tapPlbälidarna eller som tomma
E.krov vicl varvs,kajt•rnn och viinta ickl' bloH Jl å vapnPns monterin,.
u ta n även på tlf' n Ö\·adP pP r ona!, som skall blåsa liv i matC'rien oc~
skapa .do stridsinstruntc•nt, som komilla att bilda kärnan och ryggra cJ p,n J stc nnaktPrnas ö rl cgsl'lottar. ll l' la clPnna forccradt• uppbyggn aclsprocPclur är- uhm rn:'thämla Yad Japan lwträffar - Pit blottande a\· korl.l'n i ckt sto rpoliti skn Sj)('lct, som gör cl<'t lätt för df'n djärv(•
Cpe'larcn att kalkyl Pra ri.skl·rna fö r s itt ;::pel nu och t. (~X. om 4 år.
DPt är sålunda ickP liingrP n!\gon heml ighet att elen brittis ka flottan
1'idskrijl i 8jö1·äsendet.

50
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år 1942 kan räkna 23 sla gs kepp, ntir den nu Llisponcrar hloi i l;"i
att Förenta State·rna då elisponera 20 i stället iör nu 15, att dc 1;
f ranska flottan år 1942 har 11 i stället för 7, den italiensk a har ~
i stället för 4 och den tys1ka 7 i ställiet för 3. J apans nu bofintlio·. 1
9 slagskepp få då ett tillskott av ytterligare 4 eller kansk e fl er. ~~~t
dessa faktiska förhållanden ifråga om stormakterna s kampinstrnm t'llt
till sjöss komma att utöva ett visst inflytanek pii de närma ste' iin•ns
världspolitisk a spel torde lika litet kunna bes tridas som att lHlUst· u
i slagskeppsby gget haft .sin inverkan ]l å händelseutve cklingen unrlt•r
1930~talets mitt.
i };:ungl. Krig·.~.
(Utdrag ur en art. ,, Två str iclsfartygstyp en> av " I-L
vetenskapsak ademiens handl. o. tidsk rift, .). hiHt. Hl38.)

s.,

Byggnadskos tnader för ö>rlogsfartyg.
Amiralitetet har på föd rågan lämnat följande uppgiftL'r an.!!:.
byggnads,kos tnader per ton av olika fartyg.sslag und('r åren 193:S-1!l:\l.
Kostnaderna inkludera icke artilleripjäsP r, tol'lwder, ammunition t·ll• r
f lygplan.
Färdigställda år jkostna d
1937
J90G
Kr.
Kr.
Kr.
f,
f,
f,
1935

PartygEslag

l

l

i

l

l

l

l

l

l

Kryssare ... ... ..... ... ...... .... .. ....... ... 211 4,09812071 4,2141200 3,884
Torpedkryssa re ············ ··· ·· ·· ······ ·· 219 4,2531223 4,331 219 4.2!i3
Jagare ··················· ··················· · 213 4,JH6 223 4,33 1 228 4,428
Ub~tar över l ,000 ton .................. ~39 4,640 247 4,797
7,719
Smarre ubåtar ... .. ............... ...... . ... 349 5,878 357 6,933 399
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marin fly gplan uneler Lle .senaste fem åren och från flrmeflygplan 11r
1937.
Frå n marin :flygplan hava .sr, dan ~931 fä llts 3,000' bomber på
'Utah'.
Armeflygpla n ha kast at omkring 100 bomber på höjder från
2,500 till 3,600 m e tc•r. Om också den exakta träffproce•n ten icke kan
offe~tliggöra s, kan man dock f asts tälla, att elen varit ytterst ringa.
Ar meflygplanen s träffresultat Yoro under lika väderleksfö rhållanden
Lättre än marinfl ygpl an ens, Ph uru el<' senare hacle, vida .större ÖYning
mot ffi rtyg lm der g,\ng.
Uentemot den allmänna uppJaHninge n äro träHar på ens taka
fartyg f rån lä mplig höjd utomordentli gt .svåra att erh ålla. Även
med bästa utbildning av personalen l~ommer emlast ett helt ringa
antal träffar att k unna på räknas så länge det angripande flygplanet
håller SJg utom skotthåll för lul:tv>irnsarti lleriet. Utsk ottet hörclP
med ön·rraskning Lkt antal bomber, som är nöLlvåndigt, för att f rån
no r m al f ällningshöjd under bästa vädedcksfo rhållanden och u t an va r je moherkrm erhå lL1 en träff. rnder krig.sförhålla nclc n är m ed säkerhe t en betydli g t mindre verkningsgra d att påräkna. Utskottet
lwmmt•r diidör till övertygel~(·n. att lu ftvapnets mi litära värde ocl1
verkningsgra d .som J.,ombbärare i. Llet offentliga starkt överdrivits.
Kampknlften hos en flotta, som ov.ererar mcLl tillräckligt hög fart
och är tillräckligt utr usiRd med flygplan och luftvänrart illc r i, k an
därför ickP en bart gPnom det f it'ntli ga luftvaptwt avgjort bliva utslagen .
(llfar inf' Run chchau . augusti Hl38.)

l

(Marine Runclschau, septemhc r :1931-\.)

Flygbomber mot fartyg.
Inför den amerikanska senatens marinutskott ha lämna ts in ·
tressanta uppgifter över flygbombers träffmöjligh eter mot fartyg.
Utskottets rapport sammanfatta r dc res ultat, som lämnats, enligt följande :
1
"Utskottet har i förtroEgt sammantriide från marin ledning-t' l
erhållit r esultaten av bombfällning ar mot målskeppet 'Utah' Jrån

Byggnadsprogram och budgeter, uppgifter• angående
personal och materiel m. m.
Storbritann ien.
En ,qammansti.ill ning av uppgifter i 11arin e Huncl.schau. janua r i
?ch sep t ember 1938, lämnar följande bild a,· nyby ggnads n'rksamheten
1
Storhri ta nn iPn första halvåret 1938 vacl brträffar stöne örlogsf artyg.

-

Fartyg

De p!.

-
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l Stapelsatt l Sjösatt l

I tjäns t

l
l

l

S!agskepp

l

King George V ..... .
Prince of ·wales ..... .

35,000

1/ 1 37

35,000

1/ 1 37

Anson ...... ... ..... .. .... .
Beatty .. . ... .. .. ....... .

35,000

5/5 37

ll

35,000

J ellicoe .... ... ......... . .

35,000

1/6 37
20,1 7 37

j

Ark .Royal. ... .......... .
Illustrious .. ..... ....... .

23,000

16/9 35

23,000

27 /4 37

Victorious

23,000

4/5 37

Formidable

23,000

17/6 37

Indomitabl e .. ......... .

23,000

11 / ll 37

beräkn a,
sommaren
1940

l
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SsmllJ 2lllagt ~iro I. n . töl jandt> fa dyg und e r byggnad <'licr br·yjljaclc:
7 slagskr'Jlp: därav 0/3-3.000 t. - 30.6 cm. kanoner och 2/40,000 t . -

40,6 cm. kanonr•r.
5 hangartart yg om :23.000 t.
:23 kry.s~arp: därav :2nQ,OOO t. (BPli'a.st-kla ss<'n), :2/9.300 t. (Southamp tonklas.scn), 9/8.000 t. (Fiji-kla.ssl 'n) och 10/ 5,4·30 t. (Dido kl a.ssPn).
38 jagarr• : diirav 14 /1,N.itl t. (TrilJ al-k lasse n) och :24/1,690 t. (.J-, K- ocll
L-klns.sen).
19 ult å tar: Lliirav 1/1,'5:20 t. (l' o rpoi se-kla.s~r ·n) , 1-3 /1,090 t. (1"riton-lda sS<' 11) och :-l /-3-+0 t. (l n ity-kl RS.Sl'n).

Hangarfar tyg
juli 1938

13/4 37

-

}

beräknas bö rJan
av 1940

l

beräknas slutet
av 1940

f

Kryssare
28/3 36

:Man chester ····· ·······
Liverpool ····· ······· ···

9,300
9,000

17/2 36

24/3 37

Gloucester

9,000

22/9 36
l0j 12 36

19/10 37
31/3 38

Belfast

... .. ...... .
... .. . .. . .. . ..... .

10,000

maj 1938

12/4 37

17/3 38

}

l

Edinburg ···············
D ido ............. ........

10,000
5,450

Euryalus ...............
Naiad ....... .. ...... ... ...

5,450

30f 12 36
7f10 37
21.110 37

5,450

'27/8 37

J

l
l
lf

Phoebe ............ .. ....
Sirius ................ .....

5,450

2,'9 37

5,450

6 j 4 38

l
l

beräknas Hl39

l

Fiji ................ ........

8,000

Kenya .............. .......
Mauritius ............. ..

8,000

30/3 38
juli 38

8.000

31/3 38

Nigeria ... ... ........... .

8,000

Trinidad .............. ... .
Hermione ...............

8,000

8/2 38
21 /4 3ö

J

Bonaventu re ............

8,000

6/ 10 37
30/8 37

}

8,000

beräknas 1938

beräkn as 19-10

Hang a.rfart.yget »Iniplacabl r '» (1938 i'tr.~ progralll) har kontrakte rat s med ThP Faidil-'lcl l 'o. CJo,·an . .som bl. a. även hyggt'r 33,000 tons
slag.<kellPI' t >> lkatt~· ,, _ >> Implacable » lwräknR.s kosta :3 milj. pund (c:a
r,s milj. k r.) och få 1'1t lk.pla ce-ment på :23,000 ton .
(ThP Dail y TPlt•graph den 12 oktobL'r 1938.)

HangaLfar tyget ».Ark H oya l» har dt dr•placPmr• nt på 22,000 ton,
31 knops tart, ltl'Stycknin g o m ~l':d on 11 cm. lv-pjä sl' r i å tta clublJc•l lavl'ttag<' och kan m<·dröra 7:2 fl_qrplan. Fl_,-gcliick är 210m långt och
Z8,.) m ]J]·Ptt. Från hanp:arPrna . v ilka ji1mtP \'l'rkstäde r äro bPlägna
undt•r f]_,·gdä ck, tTansporter as Jlyg-plaJH'n upp lll<'dPlst tre hissar. Durkar fö r artil lPriammu nition, IJoml>Pr och fl_,·gtorpr·d<•r äro lwlägna unde r hangarPma . Bes~Hning och omltonl lörlagcl t l~-g]'<'rsonal upp.•-å r till .sammau la gt U :iOO nian.
F~· ra syst.Prf:nt,q r l,dinna sig under l,_,'ggnad.
lw L"nitt•d Sr·n·ict~ .s Hr •YiPw den :2:2 .SPj)t.t•mb<•r _193R)

n

l
beräknas slutetl
1939

Härtill komma a y 1938 l\ rs program: :2 8lagsh•pp, 1 bapg:u ,Jr·
tyg och 7 kryssar e.

Ett n:dt slagskep}l på 40,ll0ll ton lär inom d<•n närma str• tidPJJ
komma att stape-l iittas i ClyLIPl)ank . l3yggandt't av clPtta fart_,-g lwräknas s_,·.ss r•l sätta :3.000 man under tn• års tid.
(l\ir·lt•r :\r' u P.st <• Kachrichte n dPn 3 oktobn 1938.)

Au strali en.
\'id dt s ammantriitt t• tlt •n ::1. d.s i Canhena n1l'llan austral iska
fö r huntlsn •g••ring<'n och re[tn'~PntantPr Jii r t]p olika d<'Lstatr·rna v~ntas
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en plan för koordinering a,· Australiens försYar komma att dryftas.
Den nu,·arande förHarsplanen med ett budgetsanslag av 4:3 miljotw:·
vund sterling för en treårsperiod torde- aYseYärt komma att utöka,,
som en följd av erfarenhe-terna från den senaste- krisen. Dea nv·1
planen Yäntas kon1.ma att omfatta bl. a. lJyggandCJ av en docka Iii>·
slagskepp i Sydney, fö rbättringar aY hamnar, flyghamnar och j[irnvägsnät, anläggande aY strategiskt Yiktiga Yägar samt rutionaliscrin..;
av amrnunitionstill verkningen.
(Orebro-I\:uriren elen 18 oktober 1938. )
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)tangarfadyg: 40,000 ton:
kryssare : 68,704 ton;
jagare: 38,000 ton:
ubåtar: l3,6::i8 ton;
flygplan till ett sammanlagt antal av 3,000:
hjälpfartyg: 3 moderfartyg för jagare, 2 för ubåtar och 10 för flyg·
plan, l vcrkstadsfartyg, 4 tankfartyg, 1 minfartyg på 6,000 ton
och 3 minsvepare på 700 ton. Genom detta program skall USA:s
örlogsfartygstonnage uppbring as till fö ljande· styrka (överåriga
fartyg icke inräknade) :
slagskepp 660,000 ton, hangarfartyg 175,000 ton, kryssare 41.2,424
ton, j aga re 228,000 ton och u b å tar 81.,956 ton.
Avsikten är att genom detta program uppbringa styrkeförhållandet till det önskade 5-5-3 mellan Storb ritannien, USA och Japan.
För det första budgetåret upptagas på programmet 2 slagske~pp,
2 kryssare, 8 jagare och 6 ubåtar förufom •en utökning av kadrarna.
Den ordinarie marinbudgeten 1938/39 utgör sammanlagt 550 miljoner
dollar (över 2 milj areler kr.), vilket är den största marinbudget USA
h ittills haft under fred.
(Dansk Tidsskrift fo-r Son-esen, september 1938.)

Stärkandet av elen australiska flottan kommer enl. uppgi[t hl. n.
att innebära byggandet aY ett slagsk ellP med 40.6 cm. kanon er ti ll
kostnad om 210 milj. kronor. Fartyget, som kommer att bygg a~
Storbritannien, ber äknas färdigställt inom fy r a år.
(The Daily Telegraph elen ~ november 1938. )

Egypten.
Beslutet att skapa en flotta för Egypten (jfr UF:M n:r 7/38) har
nu utmynnat i en plan, enligt Yilken den nya flottan kommer att
bestå av 36 fartyg. De flesta fart:>g·en komma att utgöras a,· lätta
kry are minutläO'!!are minsvepare och ubåtar. 3,5 miljone r pun
(nära 70, milj. kr.)"'iiro 'anslagna för dc närmaste hå åren.
(The Daily Tclegraph elen 2ö oktober 19:38.)

ödogsfa.rtyg under byggnatl (1 juli 1938).
Fartyg

l stapelsatt l

Sjösatt

Beräknas
färdigställd

l

stagskepp
North Carolina ......... .. ........ ..
\ Vashington .......................... .

27/10 37
14/6 38

1941
l942

1/4 36

1939

Hangarfartyg
\Vasp ................................... .

U. S. A.

Tung krzssare

Lagen aY elen 17 maj 1938 har till innebörd en utöknin g >li
Förenta Stat.Prnas flotta från dc 226 enhctf'r och 1.2 miljon r r t\111,
som fastställdes 1934. till 27'2 f'nhPtc·r och j .6 miljoner ton. Oknin g•
utgör c :a 20 % och, heräknns kosta c:a L~OO miljon er tlollar (Ö"'
4,5 miljarder kr.).
Programmet omfattar i sin helhet:
3 slagskepp a 35,000 ton = 103.000 ton- prc·sit\enten lJE'll),\·nr\ig·as dO•'
för den häncle·lse andra sblter hygga störrt> s l ag:skc·pp. a t t ii'
tonnagesiffran till 135.000 ton:

Wichita ............................... ..

28(10 35

16/11 37

slutet 1938

85
35
36
3\:i

12/3 38
3(12 36
15i4 38

1939
1938
1940
1940

8,'4 36
28,'7 36
26/3 36

16/4 38
11 /6 38

1939
1939
1939

Lätta kryssare
Phoenix ................................ .
Bois e ......................... ... .. ..... .
St. Louis ......... .... .... ............ .
Helena

15 4
1{4
l0f12
9(12

Torpedkryssare
l

(1,850 ton)
Sumpson ............................. .

l ~:l~~:t::: :::::::::::::::::::::::: :::::::: :l

-
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Dessutom: 81 jagare (1,-'>00 t .),
Hl ubåta r,
mod e rfartyg för flygplan och
Jnocledar(\·g för jagar<'.
( USN H ', S<'PkllliJ('l' 193S.)
MarindrpartPtl\l'nkt har mot.tag i t. an lJud på d<· t n • slag skep,p i"'
:)3,000 ton , vilka .sko la lJyggas på privata van·. Slag~keppen äro hdiana, ?.'Ias.-:achu.sdts och South Dakota, 111edan dt tjiinl<-' Alab am:~ ,
skall h~·gga.s vid örlogsva r v. D<-' nya slagsk<''PllE''n , so n1 skola L'LStitb
öve råriga Ja rtyg, bli av samma typ som Wa.;;hington och North Cn
rolina, oclt för vart och l'tt av dl 'l11 ha1· en summa på 70 miljo n< t·
do l l a J'S ans] ag i t s.
Dl' tå c·n fart. av :Z.i kno-p ncl1 komma att 11trusta.s 1nrd 9 40 .1J
cm. kanoner.
(Nya Dagligt Allehamla Lien 3 novl'mher 1938.)

Frankrike.
Ordinari(' ny hy g gnadSilrogTam 1938--=39:
2 hangarfartyg, l kryssare, 3 tonledkry.:3Sal'l', ;) jagare, 5 11håta r
o c h 2 m otortorpeclbå ta r .
Extra orclinariP p rogram 1938-39 :
2 slag·skepp,_1 kryssa re, 7 ubåtar samt :24,000 ton hitta fartyg oc-!1
hjälpfartyg.
(Dansk Tidsskrift Jor Sov>es<·n, .S('Jlt<·ndwr 1938.)
El"tN "(; lf>menceau's>> fä r cligstiillancll'' (IJL"l'äknal ioiC,nast unt! Pr
1042) kO!l!ll1a r6Jjancle slags kepp att ingå i franska !'lottan, niimlig l'll :
tre om 3-3,000 ton : >> Richeliem> (unclt•r byggnad i St. Nazaire), ".Jean
Barh> (under hyggllad i l3re.s t) och »l' lemencc'Hll>> (unclf'r byggn a d
i Brest):
två Olll 26/iOO ton : >> Dun kc-rqul'>> ocl1 >> Stra,ssbourg >>.
1942 skola 3lagskeppen >> Lorraine>>, >> ProvPnCC' >> och >>Brdagne". 1Jy g·!2 cla 1916, uhangPras.

-
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-6GO ton, hingdl~ m . Lrl'dd R.ö m . djupgål'll!lP :2,3 m. :Maskineri: tv>1
die.selmoton'r ]'<l -LOOO hkr, f art :28 knop, bestyckning t v:\ 10 cnt.
J;:anonn· L/60.
Dans]; Ticl ~s kri l' t for SoY>e~!'n. augusti 1038.)

Italien.
Det andra a\· 1lt> td\ siagskep li·E' n på årds program, >> Roma>>, stapelsattes den 18 S('ptPmhc r i Trie>sl. Syst12rs,keppd >> Impcrm> stapclsatt<'s i Genua Ll<•n 1-1 maj . llådn iiro av ung1•1"är samma typ som
>> Littorio>>-kla.'!S<'n. Data : 3-i,OOO ton, fart 3:2 knop; lwst~·ckning: ni'J
38 cm. och trdv 1:'5 cnt. kanoner sam t tolv 1'.0 cm. lv-kanonPr: pansa r :230-800 mm.
(Tll<' Navy, oktolwr 1938.)

L:nrh•r tiden S januari-:28 juni 103S ha sjös att s ::l jaga 1e, 10 torpcclhå tar ocl1 11 ubåtar.
Data för dt>n under h~·ggnad Yal'ande srrit•n om j2 Jll('del.stora
ubå t-ar (>>..'llar·cl'llo " och >>G alvaui >>) :
900-940 ton, 17/R, 'i j,nop, hå 111 cm. r]]pr Pll 12 cm. kanon, f)
t.orpecltubPr (4 stä1· och ..[ häck).
Yiclclykprov nwl1 6:20'-670 tons ubåtar h~ följ ande djup U[lpnåt.t.s:
:21/1 >>Keglwlli>> R'i m, -i /-± ,,Sc ii'''" Ril m och 12/-3 >>Durbm> oeh
))T t•mbiem> Pö 111.
(Dan.sk Tid~,sl;rift. l"or Snva'S<'n, oktolJPr 19:38.)

Japan.
DPt sista farhg·d i :2:a l'r.stittningshyggnadsplaiwn av 19:-)3, V('rkstaddartvgd >> .-'lJu:tE:l!i" . sjli.;att,.,s !h~n 19 juni.
(..'\Iarim· Hundschau, september 19:38.)

Tyskland .
D<'n rörsta mins.ve,paren, ~om byggts i Frankrikl' PitPr världsk ri get, >- Chamois", .sj ösattes i april. l3:\ten utgör dl'n rörst a i en ,,rri 1·
c:m :20 Jartyg, ti Il hörande' 19:}5-37 >trs h~·ggnaclsprogt · atn. Data: 6:}1)

Den t.~- ska flottans, mnaraHdc st)•rka och n:--hrggnaclsprog ramnwts ståndpunkt kan enligt llJIJ'giti<'r i KiPler ]\,•uestt· Nachrichtrcn
och ;\ya Da_gligt Allehanda EHilllll3Jlf::ttta.s ('llligt röljamk.

778I tjänst Y ar ande fartyg:
1 S'l agskcpp på 26,000 ton (G neisenau).
3 pansarskepp på 10,000 ton (Deutschland-klassen).
6 lätta kryssare på 6,000 ton.
16 jagare på 1,623 resp. 1,811 ton.
24 ubåtar på 250 ton.
16 ubåtar på 500 resp. 700 ton.
10 »Gelei tboote».
13 »Schnellboote>>.
30 »R älllnboo t e».
sam t ett störr e antal minsvepare.
Härtill komma skolfar tygen :
2 äldre ombyggda slagskepp (Schlesien och Schleswig-Holstein).
3 segcMar tyg.
2 artilleriskolskepp (Bru mmer och Bremse).
samt ett stort antal specialfartyg av olika slag, modedartyg f,·,,.
olik a ändamål etc.
Följande under byggnad befintliga fartyg kunna påräknas Lirdigställcla inom dc närmaste åren:
1 slagskepp på 26,000 ton (Scharnhorst) i det närmaste Lircligt.
2 slagskepp på 35,000 ton med 38 cm. kanoner.
2 hangarfartyg på 19,250 ton.
3 tunga kryssare p å 10,000 ton med 20,3 cm. kanoner (Bli.icher-kl assen), samtliga sjös atta.
2 lätta kryssare på 10,000 ton med 15 cm. kanoner (ytterligare t,-,,_
lätta kryssa re pl aneras).
6 jagare bmäknas träda i tjänst uneler vinterhalvåret.
21 ubåtar mellan 230 och 700 ton.
11 »Schnellbootc».
18 torped b å tar 11å GOO ton.
23 minsvepare av ny typ samt
10 mindre »Räumboote ».
Den 22 augusti sjösattes don tunga kryssaren »l», vilken erhö'l
nan111e't »P ri nz Eugen>>.
(.MarinP Rundschau, septe<mlJer 1938.)

De 51 färdiga och u nde r byggnad Yarancle ubåtarna uppgiY a.,
fördela sig 11å t re kategorier: 24-250 tons. 1.7-500 tons och 10-7~1
tons b å t ar. Följande data uppgi,-as för >>U 45»: 517 ton, en 8.8 cu1.
kanon, en kulspruta, fem 58 cm. torpedtuber {4 stäv- och en häcktub), 35 mans besättning.
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Förutom do tre nm·arande ubåtsflottiljerna >>Wedclingen», >>Sahwedeh och »Lohs » komma tre nya floHiljer: »Emsmann », »1-Iuncliu s,
och »IVcgener» att organiseras under 1938. Samtliga flott>
i lj er äro
uppk al lade efter stupade ubåtsofficerare.
(Dansk Tidsskrift fo r Sonesen, oktober 1988.)

Sovjetunionen.
»Kiroff,, som är elen första kryssare, som: sedan världskriget
byggts på ryska varv, sj ösatt i Leningrad 1936, har trätt i tjänst.
Yttedigare t>·å kryssare av samma typ äro st apelsatta, nämligen
»Knybyshaff» och »Orjonikiclize» samt dessutom fyra planerade. Data: 8,500 ton; maskinstyrka 65,000 hkr, fart 33 knop; bestyckning :
sex 18 cm. kanoner, fyra 10• cm. lv-kanonN, sex 53 cm. torpedtuber i
trippeluppställning; siclo- och tornpansar 76 mm, däckspansar 50 nm1.
Det uppgives att italiensk arbetskraft utnyttjas som biträde vid konstruld ian och byggande av kryssarna.
E n serie om elva torpedkryssa.re på 3,000 ton befinna sig uneler
byggn ad, av vilka »Leningrad>> och »Minsk» (sjösatta 1935-36), möjligen även »Char kow» äro färdiga. Data: Maskinstyr ka 70,000 hkr,
far t 36,3 knop lär vara uppnåeld med »Leningrad»; bestyckning: fem
13 cm. k anoner, två 53 cm. trippeHuber, minor.
(Dansk Tidsskrift ror S0v>esen, augusti 1938.)
Nedanstående styrka uppgives för Sovjets luftstridsk!rafter l 938.
Summ a 12,392 flygplan, varav dock enelast c:a 33 % eller 4,000 kunna hänfölr as till första linjen.
Antal flygpla.nfa.b riker 50.
l\IarinsanLvei·kande flygstridskrafter:
jaktplan
. .... . . ..... ... . ....... . ......... . 25 esk.
stridsplan
12 ))
spaningsplan
.... . . .. ..... . . . . . . . . .. . . ... . 23
tunga hombpl an .. .. .. .. . . ... . .. . . .... .. . . . .
6
lätta bombplan ....... . . . .... . .. ....... ... . 16 ))
s umm a st ridsflygplan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
skolflygplan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
summa marinsrrnwe rkande fl~·gplan . . . . . . . . . . . . . . . .
1lecl armen samverkamle cell :för självständige, uppgifter
nygs tri elskrafter:
))

2,400 fp l
220
490'
104
300 ))
3,,314 fp l
096 »
4,21.0 fp l
avseO.da
))

))
))

-

780-

-7816,782 Jjl]
1,400 ))

striusflygplan
skolflygplan

summa 8,1R2' l'p l
(Dansk Tidsskrift for Sovrnscn, SPptemlwr 1938.)

Polen.
· Uhåten >> Orzeh, elen första av de två båtar, som byggas på h olländ s ka varv, sjösattes i juli. En tredje ubåt. kommer att h:vg g a."
för på hivillig väg hopsam laliP medel.
Dai·a för »Orzei>>: 990 ton, 191/8 knop, <'ll lO cm. och två 40 111111 .
kanonrr, sPe; 'iG cm. torpedt u be r (4 stäv- och 2 häcktulwr).
(Dansk Tidsskritt for SovrnsPn, oktober 1938.)

Dt'n pol.sk>t ubåh·n >>Scmj)>>, som byggts på Ptt holländskt vu r v,
har sjö.satt.s. >>Semp>> iir systerfart.yg till den i januari i år sjös>ttb
ubåten >>Orzch.
(Götebo rg s Handels- o. Sjöfartstidning elen 18 oktolwr 1938.)

Av eld förs varslån på 32 miljoner kr., som upptogs i apt·il, sk all
c:a hälftt•n (2tJ,3 milj. kr.) am·iinda,; till clirl'kta militära ändam å l
Pnl. töljanciP :förclPlning:
3.3 mi l j. l\ 1'.
armen
))
9,8 ))
flottfln
3,0 ) )
kustartilleriet
9,0 ))
ll1ftförsvaret
Sunrma 23,3 milj . k r.
På grundval av onlinarit' och extraordinarie" nwclel för nyby g gnad av fartyg har kommenclerancle amiralPn framlagt följande n y-

byggnadsplan:
två 1,000-tons jagare,
två ubåtar,
två nwtodorpc'clbåtar samt
an~kaJJ'ning av artillerimateriel , minor, radiomate riel m. m .

Storliuget har l'astställt n 0·byggnaclsverksaml1eten för 4 år c· nJig t följande:
Färcligställancle av jagarna n:r 3-6 a\· SIL•ipner-klassl'n.
Byggande av två 1,000-tons jagare·_
Påböt·janclt• av en ub:l1.
Dd cxtraord in ar iP anslagd av 9,~ milj. till flot,t,an har fördl'1a ts ti Il:
6,4 mi l j. kr.
En 1,000-ions jagare .... _.. _...... ...... , .. ..
))
0,4
P åbörjande' av en 1,000-to n s jagare ... __. . .. .
))
Inköp a v en motortorpcclhå t
.. . ... .. . - . - .. . 0,7 ))
))
Förbättring av örlogsvat·v .... .. . . , . . ... _. .... . . . . 0,3
I n kö p a v m a tr,r i c l __ ..... . _. _. _.... __ . . .. . _.. . . _ 2,0
---=-------=~~~~-

Summa

9,8 milj. kr.

Det onl inarit' hygg nacls-ansl agl't uppgår till 3,6 milj. kr. per år.
(Dansk Tirlss,k:rilt for Sov>esPn, augusti 1938.)

D"'t extra Dns lagd till kustartilleriet om 33 milj. kr. skall använda s till ful lföljanclP av byggnacl3at·beten \-id Oslofjorcl, Kristiansand och J3Prgen.s lJC'fästningar.
(Dansk Ticl>:skrilt for Sovrnsen, augusti 1938.)

Dc norska jaga.ma av SIPipn<'r-klas sPn brräknas kosta 3,8:1 milj.
kr. pl'r styck. Data: 600 ton, tn· l0,2 cm. kanoner, en 40 mm. flutoma tkanon iv, tvi\ 63,3 cn:t. torpnltu bt•r , fart 30 knop. DP nya jagarna bP·riikm1s kesta 6,4 milj. kr. Data : 1,100 ton, tre, 121 cnl. kanonPr,
två 40 llllll. automatkano1wr lv, två !5:1,3 cm. torpecli:ube·r , fart 32 knop.
D<' nya uhåtama beräknas kcsta 4,23 milj. kr.
(Dansk Tidss krift l'or SoYrnsen, augusti 1938.)

:Mflt·int·ns rlygvatwn har slutit kontrakt mc·Ll clPn tyska tirman
H einkel om inköp av 6 tvåmotorig-fl torpedflygplau, t.\'1' liE 11:)_
Planen äro h<'lmdallflygplan mecl BM\V-motorer om R70 hkr [Jt'r
motor. Hög sia hnstiglwt ;130 km/tim. Stcr3ta rlyg,.trilckfl 2,0002,7GO kn1. 1<'1 0-g],lanc·n komma att utrustas nwd tol'[JPclt'r hån marinens min\·i.i.s t·n cch dt •c:,:utom anordnas för att nw cHöra homJ, c•r PI l er mi nor.
Lict•ns tör lortsfllt. fl:-'gplfln till vPrkning i nom l an eld h a r samtidigt s äkrats.
NurgC's Sjoforsvar. SP['tt•Jllhl't' 19:31'.)

-

-
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Turkiet.
Av det i Storbritannicn upptagna lånet på 6 milj. pund (11'
milj. kr.) användm en tredjedel för marina iörsYarsänclamål.
Fö•ljanclo ny byggna<ler äro planerade :
2 kryssare om 8,000 ton,
4 jagare,
4 minfartyg om 1,000 ton,
Yilka fartyg skola byggas vicl br ittiska van.
3 ubåta r bctinn a sig under byggnad på tyska van·, varav en sjösatt •.~
i juli, 2 ubåtar byggas på varvet i Ismicl.
Ett lån på 170 milj . kr. har upptagits för ub·idgam1e aY turkisL1
Yarv for att möjliggara örlogsbyggnader i stöne skala inom lam!E-t.
(Dan.sk T idsskrift for Sonesen, oktober 18:38.)
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