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Årsberättelse i skeppsbyggeri och maskin
väsende för år 1932. 

Avgiven av ledamoten ChTistofferson. 

(Forts. från h. 1, sid. 49.) 

De fördelar, som det dieselelektriska maskineriet erbjuder 
framför ångmaskineriet, äro i korthet följande: 

l) Då med hänsyn till maskinenheternas storlek och has
tighet dessa kunna konstrueras för likström, erbjuder tillämp
ningen av Leonardsystemet möjlighet till reglering av propell
rarnas varvantal och omkastning av deras rörelseriktning med 
enklast tänkbara medel, nästan utan effektförluster och med 
användande av konstant varvtal och oförändrad rörelseriktning 
hos dieselmotorerna. Manöverfrågan hos ett Leonardmaski
n eri är särdeles stor; omkastning av motorns rörelseriktning 
och ändring av dess hastighet sker uteslutande genom motsva
rande reglering av Leonardgeneratorns magnetström. Magnet
strömmen kan regleras direkt genom en regulator eller indi
rekt, s~tsom brukligt vid stora anläggningar, medelst en liten 
extra magnetiseringsomformare, varvid den primära reglering
en sker i maknetkretsen hos dess generator. Man kan allt ef
ter behov göra kraftöverföringen mer eller mindre »mjuk ». 
Därmed menas, att arbetsmotorns has tighet i slörre eller mind
r e grad automatiskt sjunker vid ökat vridmoment. Detta sker 
helt enkelt därigenom, att man förser Leonardgeneratorn med 

Tidskrift i Sjöväsendet. 5 
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en motverkande kompoundlindning, som vid ökad strömstyrka. 
föranleder en viss spänningssänkning, och är verkan av den
na lindning naturligtvis beroende av dess storlek. Som bekant 
finnes i allmänhet en viss tröghet i det magnetiska fältets för
ändringar; en följd därav i1r , att en mycket snabb inställning 
av den primära regulatorn icke ögonblickligen i\tföljes av mot
svarande hastighetsförändring hos arbetsmotorn, u ta n en viss 
tidsfördröjning inträder. Detta bidrager givetvis all mildra 
den uppträdande strötnstöten och att skona det primära ma
skineriet även vid oförsiktig manövrering. Denna egenskap 
hos Leonardsystemet gör, alt då det användes för framdri · 
vande av fartyg , man med fördel kan lägga manövern direkt 
i befälhavarens hand , och för ett isbrytarcfartyg, som kanske 
mer än n ågot annat har behov av ständigt och snabbt ändrade 
manövrar , är detta av särddes stor betydelse. 

2) I avseende på det vridande m omentets storlek erbjuder 
det dieselelektriska systemet en given fördel. En ångmuskins 
vridmoment är beroende av tillgängligt pannlryck , cylinderdi·· 
men:sioner och fyllningsgrad och kan därför ej stegras utöver" 
det, som motsvarar fullastmomentet Vid direktkopplade pro
pellrar blir därför muskinernas effekt proportionell mot propel
lennomentel. Ökas därför fartygsmotst [m det vid framdrivning 
i issörja eller vid bogsering i jämförelse med förhållandena i 
fritt vatten, minskas 1ned det fallande propellervarvtalet även 
ångmaskinernas effekt i motsvarande mån, d. v. s. just då den 
högsta maskineffekten skulle behövJ. utnylljas, kan den ej · 
längre erhållas , utan maskinernas belastning nedgår, vilket 
ger sig till känna genom den lätthet , med vilken man vid is
brytning eller bgosering kan »hålla ånga >> . stoppar fartygets 
fart helt upp vid forcering av en isvall, medan propellrarna 
röra sig i fritt vatten, kan man räkna med att högst 60 % av 
maximaleffekten tillgodogöres, vid arbete i issörja ännu mind· 
re. Ett förslag att å isbrytaren vid lägre hastighet automa · 
tiskt öka det ifrågasatta ängmaskineriets vridande moment 
genom att vid visst varvtal insläppa högtrycksånga i mellan
trycksreceivern och därigenom öka trycket i mellan- och låg .. 
tryckscylindrarna hade visserligen under utredningens gång 
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frmn!>Lällts. Anordningen sk ull e emellertid medföra en bel y . 
dande ökning av dessa cylindrars och andra maskindelars di
mensioner och cl~irmed maskinanläggningens vild och Jörut . 
salte en ganska komplicerad reglering till förhindrande av att 
pannanläggningens ångproduklionsförmåga överansträngdes. 
Då dessutom momentet ej skulle kunnat stegras med mer än 
50 % (vid ungefär hälften av normalt varvtal) och praktisk 
erfarenhet med dylikt syslem vid tidpunklen ifråga ej förel åg, 
ansågs det icke tillrådligt att tillämpa det på isbrytaren. 

Vid eleklrisl.: drift av en propeller ställa sig förhålland ena 
Yäsenlligt olika. En elektrisk motors vridmoment är propor 
tionellt. mot proclukten av strömstyrkan i ankaret och magnet
fältet. Om det senare, såsom normalt är fallEt, hålles konstant 
genom oförändrad magnetisering , blir således momentet pro
portionellt mot ankarströmmen . Då samtidigt motorns effekt 
är produkten av tillförd strömstyrka och spänning (om dc re
lativt obetydliga spänningsfallen i maskinen försummas). 
är det tydligt, att motorn genon1. en ökning av ankarets ström
styrka kan utöva ett över det normala stegrat vridmoment, 
om endast den pCttryckta spänningen i motsvarande mån min 
skas, utan att därigenom den från primärmaskineriet tillförda 
effekten stiger utiiver fullbelastning. Härvid minskas givet
vis motorns hastighet , som enligt förut nämnda relationer är 
proportionell mot spänningen , i motsvarande mån , men pri
märmaskineriets hela effekt kan även vid lägre farler fullt ut
nyttjas. Den ökade strömstyrkan i såväl motorns som genc
ratorns ankare, som härvid uppstår, medför en ökad upp 
värmning av dessa och kräver såväl en riklig dimensionering 
som en mot högre temperatur avpassad isolering. För isbry
taren har förutsetts en isolering av samma slag som använ
des för moderna järnvägsmotorer, bestående huvudsakligen av 
glimmer och asbest. God kommutering vid överbelastning un · 
derlättas genom anbringande av en särskild så kallad kompen
sationslindning å magnetspolarna. Den överbelastning, som 
kan tillåtas , är givetvis beroende på drifttiden. För isbrytaren 
har strömstyrkan i driftmaskinerna garanterats kunna upp
gå till följande värden i förhållande till fullastströmmen: 
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110 % 5 t i mm ar, 

125 % 2 

L 50 % lj~ timme, 

180 % 5 min. , 

250- 300 % i några sele 

För den kontroll av den uppvärmning, som uppstår i maski

nernas lindningar. anordnas s~irskilda temperaturindikatorer, 

avläsbara i manöverrummeL 

Förutsättningen för ett utnyttjande av ovannämnda ökade 

vridmom ent är att propellrarna konstrueras för att kunna upp-

l i l 

Fig. 2. 

taga detsamma. Det nyssnämnda 3-faldiga momentet, som 

motorerna för ett ögonblick skulle kunna lämna, kan givetvis 

ifrågakomma endast när propellrarna direkt bromsas av isen . 

Hur stort moment, som kan upplagas, om fartygel stoppas av 

isen med propellrarna i fritt vatten, har varit föremål för en 

särskild undersökning, vars resultat framgår av kurvblacl fig. 

2. I detta äro beräknade propellertryckkrafter och vridmo

ment som funktion av verklig slip, inritade för två propellrar, 

-65-

den ena med 3,55 m. diam. och 4,1 m . stigning, avseeld för 

bästa effekt vid full fart (c:a 15,s knop), den andra med 4, 3 

m. dia1n. och 3,25 m . stigning, avsedel att giva största möjlicra 

framskjutningskraft vid låg hastighet. I båda fallen äro ku~·-
utbredcl bladarea 

vorna angivna för propeller med 
eliskarea 

dels 

0,75 , dels 0 ,5G. Kurvorna avse ett konstant varvtal av 140 

per min. Enligt beräkningen skulle skillnaden i farty•rets fart 
"d t> 

VI full effekt å akterpropellrarna med användande av den 

för hög fart gynnsammaste propellern i jämförelse med elen 

för isbrytning lämpligaste endast uppgå till c:a lf2 knop. Där

vid giver elen förra propellern en framskjutningskraft vid mot 

iskant uppbromsat fartyg av högst 2,5s ggr. samma kraft i 

fritt vatten mot en motsvarande siffra av 4,2 G för den senare 

propellern. Denna borde således för isbrytning vara att före 

draga. Det antagna konstanta varvtalet, 140 per min. , kan 

tydligtvis vid uppbromsat fartyg icke upprätthållas, emedan 

dieselmotorernas effekt ej är tillräcklig härför. För att er

hålla det varvtal, som härvid kan håll as, Hr m an elivielera 

det normala med tredje roten ur det tal , som angiver förhål

landet mellan propellermomentet vid uppbromsat fartyg och 

vid gång i fritt vatten (enl. kurvan = l ,:Js); alHså c:a 100 

varv/ min. Framskjutningskraften vid sti llaliggande fartyg är 

å andra siclan proportionell mot kvadraten på propellervarv

talet. Ur kurvorna kan man på så säU lätt erhåll a, alt fram 

skjutningskraften vid normal primäreffekt hos diesiemotorer

na uppgår till c:a 2,% ggr. framskjutningskraften vid gång i 

fritt vatten. 

3) Gentemot den direkta sammankopplingen med eller 

utan mekaniska utväxlingar av primärmotorer och propellrar, 

som förekommer vid ång- eUer direkt diesclmolordrift , erbju

der den elektriska kraftöverföringen, där primärgeneratorerna 

förenas m ed propellermotorerna medelst lätt från- och om

~opplingsbara elektriska ledningar, stora fördelar genom möj

ligheten till olika driftkombinationer mellan generatorer och 

motorer, värdefulla icke minst ur driftekonomi- och reserv-
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synpunkt. Den förutnämnda dieselmotoreffekten av totalt 
9 ,000 ehk., som på elektrisk v~ig skall överföras på tre olika 
stora propellermolorcr, har uppdelals p å sex dieselmotorer å 
,·arclera 1,500 chk ., direktkopplade med var sin elektriska gen e
r ator :\ 1,050 k\\' ., av vilka tv{t och två skola kunna arbeta 
pa sin propellermotor å c:a 2,700 allk . Genom den vid an
vändning av Leonardsysteme t självfallna seriekopplingen av 
dc b åda p ft samma molor arbetande generatorerna kan på ett 
synnerligen enkelt sätl endera eller båda dieselmotorernas cf

feJd överföras till propellermotorn. Dc båda dieselgenerato
rerna utgöra härigenom driftreserv för varandra. Att låta 
alla sex dieselgeneratorerna utgöra reserv för varandra är gi 
vevis möjligt, men skulle medföra alltför komplicerade kopp 
lingsanordningar och har ej ansetts nödvändigt. Vid gång m ed 
endast en generator erh ålles endast halv driftspänning m en 
samma strömstyrka som vid seriekopplingen, varigenom över
belastning av dieselgeneratorn ej ka n ifrågakomma. Vid se
riekoppling verkställes uneler manöver och omkastning dc båda 
generatorernas magnetisering m edelst samnw manöverorgan , 
varigen om de ständigt arbeta med lika och åt samma håll 
riktad spänning, delande belastningen lika. (Genom undvi
kande av parallellkoppling befrias man från alla svårigheter 
med hänsyn till fördelningen av bel as tningen på de parallella 
generatorerna som mindre olikheter i dieselmotorernas hastig · 
helsreglering eller generatorernas spänningskurvor slntJle kun
na framkalla. ) Drift med endast en dieselgenerator per pro
p en ennotor är normalt avsedd för gång i fritt vatten, medan 
man för isbrytning riilmar m ed alt behöva tillgripa häda diesel
motorernas effekt. Fartygels ekonomiska fart beräknas ligga 
vid c :a 12 knop, varvid endast de båda akterpropellrarna be
höva vara igång med c:a l ,350 ahk. effekt vardera. Då vid 
drift m ed en generator den spänning, som tillföres propeller
motorn , blir hälvten mot vid drift m ed två generatorer, skulle, 
om motorns fältstyrka vore oförändrad, halva varvtalet er
hållas. Då emellertid som bekant propellerns effektförbruk 
ning härvid faller vida mer än till hälvten , skulle dieselmo
torn-ej i detta fall kunna avgiva sin fulla effekt. Det har där -
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för befunnits lämpligt alt förse propcllcnnotorerna med sär
skilda fältregleringsmotstånd, som a v ses att oms tällas endast 
vid drift med en dieselmotor och m edelst vilka propell erm o
torernas varvtal kan ökas, tills strömstyrkan uppnår fullt vär
de. Dessa molstånd såväl som omkopplarna för anslutning 
av en eller två generatorer per propellermotor placeras i ma
növer (hjälpmaskin) rummet och manövreras således ej från 
hryggan. Fördelen ur driftekonomisk synpunkt att kunna helt 
avs tälla h alva antalet dieselmotorer och driva d e återstående 
m ed full belastning är uppenbar. 

4) En väsentlig fördel vid dieselelektrisk drift är elen läg·
r c bränsleförbrukningen och därmed följande större aktions
radien. Medan man vid ängmaskineri med oljeeldade pannor 
m ås te räkna med en oljeförbrukning av 0 ,4 kg. per timme 
och ind. hk . (inkl. hjälpmaskiner) vid fullbelastning av ång
maskinerna, uppgår oljeförbrukningen hos varje dieselm otor 
vid full belastning till 0,17 kg. per timme och ahk . (exkl. 
hjälpmaskiner ) . Tages hänsyn till förlusterna i generatorer, 
förbindelseledningar och motor vid dieselelektrisk drift, torde 
en indikerad ångmaskinhk. ungefär motsvara en dieselmotor
axelhästkraft. Vid gång m ed t. ex. halv belastning förskjutas 
siffrorna av skäl, smn förut anförts, till dieselmotorn~ fördel. 
Visserligen äro hjälpmaskinern a i det senare fallet av större 
effekt än vid ångdrift, men jämförelsen giver dock vid handen 
en oerhörd överlägsenhet för det dieselelektriska alternativet. 
Smörjoljeförbrukningen är visserligen betydligt större vid die
seldrift m en spelar en underordnad roll mol brännoljeförbruk · 
ningen. Av Marinförvaltningen gjorda beräkningar under an
lagande av halv belastning å maskineriet under gång, 5 lim
m ars gångtid per dygn och ett pris å brännoljan resp. smörj . 
oljan av 61 r es p. 3ö0 kr. per ton vid ångmaskiner samt 68 
resp. 290 kr. per ton vid dieselelektriskt maskineri giva till 
r esultat en dygnskostnad för bränn- och smörjolja av 745 k r. 
vid ångmaskineri och 399 kr. vid dieselelektriskt m askin eri. 
(De gjorda antagandena beträffande m edelbelastning och gång
tid per dygn -äro byggda på erfarenheter från statsisbrytaren 
Atle.) 
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:Nlot den lägre oljeförbrukningen svarar vid samma tank
utrymme en ökad aktionsradie. Under ovan angivna förutsätt 
ningar skulle dygnsförbrukningen av oljor bliva 12 ton f<'i r 
ängmaskineri och 5,G ton för dieselelektriskt maskineri. Ak 
tionsradien blir alltså i det' senare fallet mer än dubbelt så 
stor. Ett avbrytande av pågående iskampanj för förnyande 
av oljeförrådet kan vara synnerligen olägligt och dyrbar t, var
för den ökade aktionsradien måste tillmätas en stor betyddse 

5) Utöver förut anförda mera väsentliga fördelar tillkom
mer för det dieselelektriska maskineriet den betydligt kortare 
klargöringstiden, då ju dieselmotorerna i regel kunna startas 
så gott som omedelbart, medan ångpannorna för uppeldning 
beräknas kräva 18 timmar. Dessuton< är maskinpersonalbe
hovet väsentligt mindre, då det beräknas till 25 man för ång 
maskineri (9 maskinister och 16 eldare) mot 15 för diesel 
elektriskt maskineri (7 maskinister och 8 motormän). 

I andra avseenden äro de båda förslagen mera jämnspelta . 
således behöva de ungefär samma utrymme och skillnaden i 
vikt skulle endast uppgå till c :a 200 ton till det diesclelcJ.::triska 
alternativets fördel. Vad underhållskostnaden beträffar, an
sågs däremot ängmaskineriet vara fördelaktigare, men Jenna 
överlägsenhet torde ej på långt när kunna uppväga de högre 
driftkostnaderna. Det är att märka, att dieselmotorer av re
lativt tung typ, närmast motsvarande dylika för stationär drift. 
äro förutsedda, vilka ej kräva alltför dyrbart underhåll och 
att de elektriska maskinernas underhållskostnader torde vara 
minimala. 

Som nämnts kommer · det primära propellermaskineriet 
att bestå av sex dieselmotorer å vardera 1 ,500 ehk., uppställda 
ombord tre och tre i två maskinrum. A v de sex motorerna 
äro de båda styrbords (en i vartdera motorrummet) avsedda 
att med sin elektriska överföring driva aktra styrbordspropel
lern, de båda babordsmotorerna på samma ~ätt aktra babords 
propellern och de båda mellersta förpropellern. Diese,lmoto-
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rern a, som bliva av J\I. A. N :s typ, tillverk ade av Kockmus 
Mek. Verkstad, arbeta enligt 4-taktprincipen med direkt bräns
leinspru lning. De skola utföras 6-cylinddga och för ett van·
tal av 325 per m in. sam t ej vara omkastbara. Cylindrarna 
hava en diameter av 510 mm. och en slaglängd av 600 mm. 
Medelkolvshastigheten är 6,G m. per sek. och det indikerade 
medeltrycket i cylindrarna vid '/1 last 5,G kg./cm.". Överbc· 
lastningsförmågan skall vara 10 % i 2 timmar och 20 % un
der 14 timme. De förses med svänghjul (för en olikformighets
grad av 1/ 200) och regulator i likhet med stationära motorer. 
Regleringen garanteras vara så god, att dc momentana hastig
hetsvariationerna hållas inom 10 % vid hela lastens från- el
ler tillslagning och l % vid effektförändringar av 10 96 (vid 
mellan 10 och 110 % av normal effekt) samt att skillnaden 
i varvtalet vid kontinuerlig tomgång och kontinuerlig 11 O 9{, 

belastning ej överstiger 5 %. Kritiska varvtal få icke förc
komma mellan 20 % uneler och över det normala varvtalet. 
För motorernas kylnings- och smörjningsanordning finnas tre: 
kombinerade kylvalten och smörjoljepumpar, en i vartdera av 
cliesclgenerator- och hjälpmaskinrummen. Varje pump skall 
vara tillräcklig för tre fullbelastade dieselmotorer. Kylvatten
pumparna bliva av cenlrifugal-, smörjoljepumparna av skruY
hjulstyp. Varje motor är försedel med en elektriskt driven 
rundtagningsanorclning, som även kan drivas för h and. 

För varje propellerdieselmotor har garanterats en bränsle
förbrukning av: 

vid 111 
)) 3/ 

' 4 

1 l" 
1 l 4 

last 0 ,17 o kg.lehk. 
0,173 

O,J ss 
>> 0,2GO )) 

I dessa siffror äro medräknade effektförlusterna i de pumpar 
m. m. , vilka direktkopplas 1~1ed motorerna, men ej förlusterna 
i separat drivna hjälpmaskiner. 

För provningen av motorerna gäller, att en av deni skall 
drivas oavbrutet uneler 72 timmar, därav de 24 första timmar -
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na med "/, last och dc därpå följande 48 tinnnarna med full 
last. Övriga motorer skola drivas vid full last under oavbru
tet 24 timmar. Avsikten är även att före insättningen i far 
tyget prova en eller två av dieselmotorerna kopplade tillsam
mans m ed sina elektriska generatorer och utföra de belast
nings- och rcgleringsprov, som kunna vara av speciellt intresse 

för driften av fartyget. 
För alstrande av tryckluft till dieselmotorernas startning 

finnes i vartelera generatorrummet en elektriskt driven kom-· 
pressor, som kan komprimera 440 lit. luft per min. till 30 kg. 
tryck. Därjämte finnes en av råoljemotor driven kompressor 
för första start med en kapacitet av 220 lit. luft per min. Luft
hchållorna hava en sammanlagd k apaci tet motsvarande 6 start
ningar a v samtliga propellcrcliesclmotorcr. 

Vm·je dieselmotor är direktkopplad med en generator om 
1,050 k \:V normal effekt vid 440 volt och 2,400 am p. 

För att dc kritiska torsionsvängningstalen skola komma 
inom ett lämpligt område i förhållande till dieselmotorns nor
mala varvtal, 325 per min. , har det varit nödvändigt att an
ordna en elastisk förbindelse mellan dieselmotorn och gene
ratorns ankare samt att san,manbygga svänghjulet med det 
senare (se fig . 3). Det elastiska förbindningsstycket utgöres 
av generatoraxelns förlängning. Det är c:a 1 m . långt med en 
diam. av 250 mm. I övrigt har saväl dieselmotorn som ge

nera torn en axcldiam. a v 300 mm . 

En beräkning visar , att kritiska varvtal uppträda: 

av 6 ordn. I gr. vid 242 varv/ min. starkt. 
12 H :·3):);) mycket svagt. 
3 I 484 mycket starkt. 

A v dessa kritiska varvtal anses det, som ligger vid :18:3 varv/ 
min., av dieselfabrikanten vara så svagt, att det ickf' kan be
tecknas såsom farligt. Genom att göra axeln kraftigare skulle 
man visserligen kunna lägga det högre i förhållande till nor
malvarvtalet, 325 per min., men därigenom skulle också det 
starkt kritiska området, omkring 242 varv/ min. , komma när-
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marc normalvarvtalet Då man kan förutsätta , att vid for
cerad isbrytning överbelastning med åtföljande varvtalsminsk
n ing hos dieselmotorn stundom kan intrMfa, synes det lämp
ligt att ha så pass stor marginal inom detta varvtalsområd<', 
att man i möjligaste m:l.n förebygger alt komma nära den far 
liga gränsen. 

Fig. 3. 

Man har hos dieselmolorfabriken iiven undersökt möjlig
h eten att placera svänghjulet på normalt sätt intill dieselmo 
torn, men hal' det visat sig, alt ett farligt kritiskt varvtal (6 
ordn . I gr .) därvid konuner att ligga vid 355 varv/ min. , vil 
ket ganska nära sammanfaller med normalvarvtalet i tom-
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gång, varför anordningen icke kan anses driftsäker och där

för icke kunnat tillämpas i föreliggande fall. 
Enligt tangentialtryckdiagrammet beräknas förhållandet 

maximalmoment vid tomgång till 3,75, vid normal last ti ll 
medelmoment 

1,n och vid 20 °f0 överbelastning till 1,60. 

Det med generatorn sammanbyggda svänghju let har en 
vikt av c:a 3 ton och GD2 = 8,000 kgm", likströmsankaret 
har en vikt av c:a 6 ton och GlY = 6,800 kgm2

• Svänghjulet 
är anbragt direkt på rotornavet och fäst å detsamma med 
brotchadc bultar. Det har en ytterdiameter av 2,100 mm .. 
vilket motsvarar en periferihastighet Yicl normalt varvtal a Y 

36 m ./sek. Svänghjulen äro avsedda att, innan dc insättas i 
fartyget, rusningsprovas med minst 50 % överhastigheL J 
svänghjulet är inbyggd en fläkt av plåt, avsedd alt blåsa kyl 
luft genom generatorn. Hjulet ~(r intäckt m edelst en kåpa . 
som ansluter sig till generatorstommen, och är därigenom ef
fektivt skydelat mot ofrivillig beröring. 

Genemtorn, fig. 3, är 10-polig. Huvudpolerna såväl som 
vändpolerna äro av stansad plåt; de senare äro rikligt dimen
sionerade i magnetiskt avseende för att kunna ~:llslra elt till
räcklig t kommuteringsfält vid förekommande överbclastrting . 
Stommcn är av stål och tudelad. Aven ankarnavet är av stål 
och fäst medelst presspassning på axeln, vilket ur hållfasthets
synpunkt är av vikt på grund av det starkt variabla vridmo 
mentet. Siirdeles stor omsorg har också lag ts på att erhålla 
en god mekanisk förbindelse mellan ankarnavet och ankar
plåten. Ankaret är försett med radiella kylkanalcr. Kylluft 
tillföres under ankarplåten förmedelst särskilda i navet in 
gjulna fläktvingar. Kommulatorns (;C ntrum är fästal direk t 
på ankarnavets förlängning. Kommutatorn är förseeld med 
shinkskydd av plåt, vilket är anbragt å stommen. 

Generatorn är i elektrisk t avseende synnerligen rikligt di

mensionerad, vilket är en förutsättning för driften, då maski
nen normalt Jwmmer a tt utsättas för kraftiga överbelastningar 
ifråga om strömstyrka vid forcerad isbrytning. Huvudpolerna 
äro försedda med utbredd kompensationslindning, varigenom 
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annaturreaktionen fullständigt upphäves. Såsom redan nämnts 
består ankarledames isolation uteslutande av glimmer och 
asbest, varigenom risk för en så småningom skeende försvag 
ning av denna även vid relativt hög temperatur förebygges. 
Maskinen är försedd m ed negativ kompoundlindning, så dimen 
sionerad att elen maximala kontinuerliga kortslutningsström
m en vid full magnetisering begränsas till c :a 6,500 am p. Ge
neratm·n är förseeld med endast ett lager, som är ulfört för 
trycksmörjning och erhåller sin olja från dicselmotoranlägg
ningen. Vikten av en generator med svänghjul uppgår till c:a 
20,5 ton. . 

Då det som bekant är av stor vikt för såväl lindningarnas 
som kommutatorns bestånd, alt man hindrar oljeclroppar att 
avsätta sig å desamma, bör ventilationsluften vara möjligast 
r en. Det har därför ordnats så, att generatorernas ingående 
kylluft icke tages från dieselmotorrummcn, där den i regel är 
bemängd med olja, ulan från fria luften. Detta sker därige
nom, aU luften tillföres genom trummor, vilka äro anslutna 
till öppningar i kåpan över svänghjulet. 

Det är givetvis av den allra största vikt för hela anlägg
ningen, att dc elektriska maskinerna fungera tilfredsslällande 
och. utan störningar. Ett väsentligt villkor härför är, aU kom
muteringen är god och att m askinerna hållas väl rena. Kom
muteringen är ju i första hand en elektrisk dimensionerings
fråga, som. numera får anses fullt tillfredsställande löst , åt
minstone för de maskiner som här ifrågakomma, men av sär
deles stor betydelse är dock kommulatorns konstruktion och 
utförande samt att lämpliga borsthållare och kolborslur av 
hög kvalitet komma till användning. Man har num.cra rätt 
att fordra av en likströmsma skin , att den skall arbeta förhål
landevis lång t id utan tillsyn och att slitning av kommutator 
och borstar skall vara obetydlig. Någon som helst skötsel av 
borstar och kommutator under det maskinen är i gång skall 
icke behöva förekomma. Över huvud taget bör skötseln in
skr~inka sig till att hålla maskinen ren ; förebyggas endast föro 
rening genom olja, torde ingen svårighet förefinnas i berörda 
avseende. 
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Vad fukten beträffar bör naturligtvis också en viss om 

sorg nedläggas på att hålla lindningarna torra ; detta gälle r 

dock mera under den Lid, c1~1 fartygel ej är i reguliär drift. l 

samband m ed fartygels rustande för expedition torde maski 

nerna, om så erfordras , böra uttorkas genom körning i kort

slutning. Likaledes bör med vissa mellanrum å tminstone hu 

vudmaskin crnas isolationsmotstånd uppmätas och protokoll fö 

ras över dessa mätningar. Det kan i detta sarnmanhang på · 

pekas, att: enligt dc erfarenheter , som gjorts å våra svenska 

undervattensbå tar, iso lationsfel å dc elektriska maskinerna 

ombord å dessa förh å lland evis sällan förekomma; . en anlccl 

ning härtill är nog, att isolationen mot järnet vid dessa ma 

skiner under senare tid konsekvent gjorst av glimmer, och gäl

ler detta för såväl ankare som huvud- och vändpoler jämte 

kommutatorer. Det fållcr av sig självt, att vid isbrytaren sär

deles stor omsorg kommer att nedläggas på de elektriska lind 

ningarnas isolering. 
En sak av stor betydelse är att för alla maskiner, som 

kylas m ed separata eller inbyggda fläktar och vilkas k ylluft 

icke tages direkt fr ån maskinrummet, man noga tillser , all 

kylluften alltid är kall are än maskinen, enär vattenångan i kyl

luften eljest kan konelenseras och avsätta sig i form av drop 

par på lindningarna. 
Vad beträffar propellermototemo, fig. 4, äro dessa ut

förda som clubbelmaskiner med två hopbyggda m agnetfält och 

två ankare å gemensam axel; avsikten är, son'l förut omnämnts, 

clcls att diametern av utrymmesskäl skall kunna hållas så Ii 

len som möjligt för att kunna placera motorerna lång t akter 

r esp . förut , dels att ena halvan skall kunna användas ensam, 

om den andra skulle vara defekt. Varje dubbelmotor är ut

förd för en effekt av 2,700 chk., dc håda aktra vid ett varv

tal av 140 per mån. , den förliga vid 155 varv/ rnin. Spän

ningen i vartdera ankaret är 440 volt. De äro avseelda att ar

beta i serie m ed 880 volt. Maskinerna äro 12-poliga och i lik

het med generatorerna försedda med vändpoler jämte i hu

vudpolerna utbredd kompensationslcdning. Isoleringen av an-
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karledarna är utförd såsom vid generatorerna. Därjämte b liva 

ankarets fria härvändar noggrant uppstagade runt omkretsen 

medelst hakelit5töd för upptagande av de påkännin gar , som 

kunna uppstå vid motorns reversering. 

;\1otm·n ~tr försedd med tvä skö lcll ager. Dessa äro själv

smörjande ulan tryckolja. Oljan sättes i omlopp genom en a 

tappen fäst skiva , som vid sin rotation doppar i oljehehålla

ren , varefter den medförda oljan avstry kes och far rinna till

baka genom lagerskålen. Motorn är kyld genom en separat 

molordriven fläkt , som suger luft fr{m molorrummel och blå

ser den genom motorn . Enär motorrummen äro helt avskilda 

från dieselmotorerna, föreligger ingen risk för att kylluften 

skall bliva bemängd m ed olja. Axeltappens diameter är :.360 

mm. Den är sålunda något starkare än propelleraxeln , som 

har en diameter av :HO mm. Dc båda aktra motorerna äro 

utförda för konstant magnetisering av huvudpolerna med en 

spänning av 220 volt ; den förliga är serielindad och magne 

tiseras av huvudströmmen; anledningen härtill skall i det föl

jande beröras. Vikten av en dubbelmotor är c:a 57 ton. 

Det har förutsatts , att manövreringen av fartyget skall 

kunna ske såväl direkt från bryggan av befälhavaren som även 

av maskinisten i manöverrummet på order av den förre. Det 

har från flera håll framhållits såsom icke nödvändigt att kun

na manövrera far tygets propellrar från bryggan utan direkt 

medverkan av maskinpersonalen, men från andra håll har 

också påpekats, att en bestämd fördel därmed skulle ernås 

just vid detta fartyg, beroende dels på de många fram- och 

backmanövrarna, som kunna tänkas förekomma vid isforce

ring , dels på den noggrannhet i hastighetsinställningen, som 

är nödvändig vid bogsering och konvoj av andra fartyg. Spe

ciellt det dieselelektriska systemet med Leonardreglering möj

liggör ju en dylik manöver på cH enkelt sätt, och det synes 

därför fullt motiverat, att man utnyttjar denna möjlighet för 

förbättrande av manövcrfönnågan. Även maskinpersonalens 

arbete torde härigenom komma att avsevärt underlättas. Ma

skinist~rnas normala tjänstgöring bör härigenom inskränka 
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sig ut t tillse, att dieselmaskineriet >' g[n· r un t.» . Dylik direkt 

manövrering från bryggan ~ir numera van lig på bogserbåtar 

och färjor , som ulförts för dieselelektrisk drift , och enligt upp

gift har den fu ngerat utmärkt och tillvunn it sig fu llt förtroende. 

Vid isbrytaren är emeller tid saken något mera komplice

rad än vid ett vanligt fartyg, enär den är försedel med tre 

propellrar, av vilka var och en skall kunna manövreras från 

fyra olika punkter på däck. På grund av fartygets bredd och 

speciella arbetsuppgifter är det nämligen nödvändigt att hava 

manöverapparater såväl midskepps som på styrbords- och ba

bordssidan av kommandobryggan jämte elylika å aktra bryggan. 

Vid utformningen av manöversystemet hava flera alter

nativa förslag varit under diskussion. Det som numera be

stämts att komma till utförande ansluter sig till sättet för or

derg ivning medelst vanliga maskintelegrafer. Om man ej vill 

manövrera frän bryggan, kunna därför samma apparater 

tjänstgöra som. maskintelegrafer för överförande av befälhava

rens order till maskinisten, vilken sedan har att utföra manö

,·ern i manöverrummeL Systemet är i korthet uftört på föl

jande sätt. 
För varelera propellern finnas på förut angivna platser å 

däck fyra manöverapparater, vilka äro sinsemellan mekaniskt 

hopkopplade liksom vanliga maskintelegrafer, dock icke me

delst wire utan genom i kullager lagrade axlar och precisions

kuggväxlar för att få en fullt exakt rörelse utan dödgång och 

utan för stora friktioner. Från detta system nedföres i ma

növcrrummet en med detsamma kopplad axel, som vrider en 

i den där uppsatta manöverkontrollern befintlig elektrisk kon

taktanorclning. (I apparaterna å däck firmas däremot inga 

andra elektriska anordningar än lampor för visartavlornas be

lysning). Omställes alltså en av manöverapparaterna på bryg

gan, vrides kontaktanordningen, varvid en manövermotor in

kopplas, som med lämpligt avpassad hastighet inställer de till 

propellermotorn kopplade båda generatorernas fältrcgulatorer . 

Samtidigt vrides elen elektriska kontaktanordningen av en pla

netväxel tillhaka och bryter manövermotorn, då regulatorn 
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kommit i det läge, som motsvarar manöverarmens inställda 

läge å appara terna på bryggan. Motorn är försedd med skruv

Y~xel och magnetbroms, som hastigt stannar den vid bryt

nmgen. Vid vridning åt molsatt håll av manöverapparatens 

handtag inkopplas motorn genom kontaktanordningen för mot

satt rörelseriktning och stannar såsom förut, då reaulatorns 

li=igc blir i överensstämmelse med handtagets. 
0 

Manöverapparaten är försedd med ett O-läge i mitten och 

(som förut nämnts) 32 st. olika hastighetslägen för såväl fram 
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som back. Dc 5 första ligga inom ett område på visartavlan, 

märkt »Sakta >', de ö därnäst inom » J ~ fart», dc 6 därpå föl

jande inom »% fart» de 7 därnäst inom »Full fart» och de 8 

sista inom »Högsta fart ». Det förefaller påtagligt, att man, 

speciellt vid konvoj och bogsering, skall få god nytta av dessa 

många mö jlighctcr till olika hastigheter. De överenskommel

ser mellan befälhavaren och maskinisten, som vid olika till 

fällen bruka träffas om vad som just då skall menas med exem-
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pelvis »Halv fart» etc., torde härigenom bliva onödiga. Vid 
manöverapparaten å bryggan midskepps finnas ampercm.etrar 
för mätning av varje propellermotors strömstyrka och v1d de 
båda yttre manöverapparaterna elektriska indikatorer för pro
pellrm·nas varvantal och riktning, så alt befälhavaren omedel
bart kan iakttaga resultatet av sin manöver. I delta samman 
hang bör, som redan förut nämnts, anmärkas, att m~n ~ivct~ 
vis erhåller olika hastigheter vid manöverarmens stallnmg 1 

ett visst läcre, beroende på om propellermotorn vid tillfälle! 
b • - k drives av en eller två generatorer. Av fig. 5 framga bera nu-

de hastigheter och propelleraxelhästkrafter vid gång i .fritt 
vatten men endast med axelpropellrarna i verksamhet, dnvna 
med dels en, dels två generaturer vardera. Kurvorna A och C 
avse knop, B och D motsvarande axelhästkrafter. . . 

Såsom framgår av det sagda kan befälhavaren, 1 bkhel 
med vad som sker vid vanliga maskintelegrafer, hastigt om
ställa manöverhandtaget från elt läge till det önskade, men om
ställning av fältregulatorn och därmed manöverändringen sker 
med en hastighet, som uteslutande beror p:\ manövermotorns 
varvtal. Detta förhållande är av stor vikt; man kan nämligen 
noga anpassa manövertiden efter dicselmolorn.s övcrbelas.t · 
nings- och regleringsförmåga; en alltför kort hd skulle v~d 
propellerns acceleration kunna överbelasta systemet och ~1d 
backslagning d. v. s. då propellern retarderar, kunna for 
anleda ett alltför kraftigt negativt moment , varvid maski
neriet under en viss tidsperiod skulle drivas av propellern . 
Härigenom kunde dieselmotorerna komma alt i otillåten grad 
öka sin hastighet. Man måste speciellt n1.cd de för isbrytaren 
använda propellrarna iakttaga en viss försiktighet med manö
vern, då propellrarna utöva särdeles stor tryckkraft och mot 
svarande hörra moment vid stor slip. Det torde därför i själva 
verket ligga ben viss trygghet i att manövern förmedlas direkt 
från bryggan, indirekt genom 1nanövermotorn, vars läm.pli~a 
hastighet en gång för alla blivit inställd. Denna detalJ bor 
naturligtvis omsorgsfullt utprovas, innan fartyget avlämnas : 
genom de elektriska mätinstrumenten kan det i varje ögon 
blick uppträdande vridmomentet exakt iakttagas, varigenom 
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man erh:1ller en fullt tillförlitlig registrering av dc upptriidandc 
krafterna. 

Det syn es sannolikt, att propellermotorns omkas tning fn'm 
full fart framåt till full fart back lämpligen bör kunna ske pft 
c :a 12 ~t 15 se k. för akterpropellrarna ~ för förpropellern torde 
denna tid böra något förlängas. 

Enär 1rc m anöverapparater, en för vardera propellern, 
skola finnas vid varje manöverplats , är det nödvändigt att ut
forma dessa så, att alla tre bekvämt kunna handhavas av en 
person. Akterpropellrarnas apparater sammanbyggas med ma
növcrarmarnas handtag vända mot varandra, så att man vid 
samtidig manövrering med b~tda propellrarna kan fatta bägge 
handtagen med höger hand. Apparaten för den förliga pro
pellern placeras till vänster om de förra och något för om dessa, 
så att handtaget blir lätt åtkomligt för vänster hand. Då man 
vid något tillfälle slår stopp och back med alla 3 propellrarna, 
kan en person med sina båda händer samtidigt utföra denna 
manöver. Vill man underlätta fartygets girning genom att 
giva de båda akterpropellrarna sinsemellan olika hastigheter , 
fattar man däremot elt av den sammanbyggda manöverappa
ratens handtag i vardera handen och kan därvid röra dessa 
oberoende av varandra. 

Om man ej vill använda sig av manövern från bryggan 
utan låta maskinisten inställa r egulatorerna i manöverrummet 
efter order från bryggan , har man endast att medelst ett hand
grepp koppla loss manövermotorn. Regulatorerna kunna då 
inställas i manöverrummet medelst en samtidigt inkopplad ratt . 
Befälhavaren använder därvid manöverapparaten som vanlig 
maskintelegraf, och maskinisten avEiser orderna på en visar 
tavla. Regulatorerna äro i manöverrummet placerade framför 
instrumenttavlan , så att maskinisten vid deras inställning kan 
iakttaga de elektriska instrumenten och därigenom avpass<J 
en lämplig manöverhastighet, så att maskineriet icke blir över
belastat. 

Jag vill i detta sammanhang gå n[lgot närmare in på sam
arbetet mellan dc aktra och förliga propellrarna och de egen-
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skaper man m åste giva resp. propellermotorer för att under

lätta samkröningcn. Som flera gånger nämnts, ~r den eiekt

ristka överföringen mellan generatorer och propellermotorer 

utförd enligt Leonardsystemet Delta utföres normalt så, att 

motorn är konstant magnetiserad och dess hastighets- och rikt

ningsförändringar erhållas enbart genom ändring av genera

m·spänningen. För akterpropellrarna har denna anordning bi

behållits oförändrad, och propellermotorn är såltmad separat 

magnetiserad. En viss inställning hos generatorns magnetre

gulator motsvarar en viss spiinning hos generatorn och denna 

i sin ordning en bestämd hastighet och riktning hos motorn. 

Ett visst läge hos manöverapparaten ft bryggan strävar sålun

da att giva fartyget en viss hastighet. Man kan sålunda säga, 

att hastigheten hos de aktra propellrarna är i det närmaste 

tvångsbunden vid manöverapparatens inställning. Om man 

nu antager, att förpropellern ej är elektriskt inkopplad , erhål

ler den ändock en viss rotationshastighet, beroende på att den 

vid fartygets gång verkar som turbinhjul och därvid drager 

propellermotorn med sig i tomgång. Denna turbinverkan tor 

de hos isbrytaren bliva relativt kraftig, enär vattnet strömmar 

fritt till fram.ifrån. Om man nu vill elektriskt inkoppla för 

propellcrmotorn, är det tydligt, att motorns hastighet under 

inga förhållanden bör vara lägre än då den löper fritt ; den 

skulle i annat fall verka direkt bromsande. Först då den går 

fortare, kommer den att verka drivuncle och övertager en del 

av akterpropellrarnas arbete för fartygets framdrivning. Del 

är därför tydligt, att förpropellerns hastighet icke bör kunna 

inställas godtyckligt såsom vid akterpropellrarna, emedan man 

då icke längre har någon lwntroll över arbetsfördelningen mel 

lan dc resp. propellrarna. Man har därför ansett lämpligt aU 

giva motorn sådana egenskaper , att den oberoende av manö 

verarmens inställning alltid verkar drivande; i själva verket 

är det sålunda icke hastigheten som inställes genom manöver

a pparaten , utan i stället motorns avgivna effekt. Ju mer man 

drager på manövcrapparaten, · desto kraftigare bidrager för 

propellern till fartygets drivande, men propellerhastigheten blir 

då en funktion dels av fartygets fart, dels av manöverarmens 
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ställning. Härigenom underlättas i hög grad fartygets manöv

rering. Befälhavaren utför sålunda själv n1.anövrarna m ed ak

t~_rpr~pellrarna och giver ett visst tillskott med förpropellern. 

Jamv1ktcn mellan för - och akterpropellrar kan därför sä""as 

inställa sig av sig själv. a 

.Man har löst detta genom all giva förpropell ermotorn s. k. 

seriekaraktcristiska ; en elylik motor strävar att öka sin hastig

het, tills motorns vridande moment balanseras av propellermo

mentet. Storleken av dessa moment bestämmes genom gene

ratorspänningen resp. manö verapparnlens inställning. Motorn 

har icke n ågon separat magnetiserad fältlindning , utan den 

magnetiseras direkt av huvudslrömmen. Reverseringen av en 

dylik motor sker icke såsom vid aktermotorerna genom ge

n cratorspänningens omkastning utan genom omkoppling av 

magnetlindningen i förhållande till ankarkretsen , vilken om

koppling sker i strömlöst tillstånd genom två magnetiskt m a

növrerade s trömvändare av valstyp. :\fanöverströmmen för 

dessa tillföres genom extra kontakter , anordnade å generatorns 

fältrcgula tor. Då manöverapptiratcn st:'\r i sitt O-läge, är m o

torns magnetlindning kortsluten och motorn så att säga elekt

riskt död samt kan då icke utöva vare sig något drivande el

ler bromsande moment. Då manövera rmen förflyttas till ett 

fram- eller backlägc, omkopplas först motorns magnctlindnil1'' 

för ena eller andra riktningen , och först därefter magnetisera~ 
generatorn, s{t alt motorn kommer under spänning. Aven vid 

den förliga manöverapparaten kunna 32 olika lägen inställas 

i varelera riktningen , och man har sålunda samma gradation 

i förpropellerns verkan som i akterpropellrarnas. 

Om m an vid e tt tillfälle skulle slå full fart back fd\.n full 

fart fram m ed förpropellern utan att akterpropellrarna rever

serats, skulle del kunna hinkas, at1 ~edan förpropellermotorn s 

kopplats i hacklägc, en alltför kraftig elektrisk bromsve1."kan 

skulle kunn a uppstå därigenom , att förpropellern verkar dri

vande genom sin turbinverkan och dess motor arbetar tillbak a 

på propellergenratorn, vilken då skulle gå som motor och kun

na föranleda, att dieselmotorn ökade sin fart utöver den nor

mala . För att förebygga detta är avsikten att anordna en 
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speciell säkerhetsanordning, som hindrar regulatorns manöver
motor att omkoppla motorfältet för back, innan förpropellerns 
hastighet gått ned under ett visst ofarligt värde. Befälhavaren 
behöver därför icke befara, att en dylik oförsiktig n~anöver 
~kall skada maskineriet. Det ~ir givetvis ett önskemål, då ma
növer sker från bryggan, att anordningen är ,,fool-proof " i vad 
som rör dc påkäningar, som kunna uppslå i maskineriet. 

Då fartyget arbetar i is eller går med liigrc hastighet i 
öppet vatten, förekomma sannolikt icke så höga propeller
hastigheter, att ovannämnda turbinverkan gör sig nämnvärt 
märkbar. Den nämnda säkerhetsanordningen, vilken är be
räknad träda i funktion vid 70 % av normalt varvtal, behöver 
då icke komma i verksamhet. Enligt uppgift från dieselmo 
torfabrikanten är dieselmotorns brornsande moment vid 325 
v/m unoefär 19 % och vid 390 v/m 23 % av dess normala 

b . 

vridmoment. En icke obetydlig bromsverkan kan därför di-
rekt absorberas av dieselmotorerna utan fartlig ökning i de-

ras hastighet. 
Jag har hösten 1931 haft tillfälle att medfölja ett skotskt 

dieselelektriskt fartyg >> Lochfyne >> med två akterpropellrar, 
drivna av var sin propellermotor om c:a 650 hkr., vilka er
hålla ström från var sin dieselgenerator i Lconardkoppling . 
Fartyget gick med en hastighet av c:a 17 knop och upprepade 
backslaonino-ar crJ·ordcs vid tilläggsplatserna. Bromsverkan var 

b b "'· • 
emellertid icke särdeles kraftig och nftgon nämnvärd stegrmg 
av dieselmotorernas hastighet kunde icke iakttagas. Härvid 
är dock att märka, alt propellrarna hava ovanligt liten diame
ter och hög hastighet, vilket gör att deras moment och fram · 
skjutningskraft vid hög slip bliva lägre än vad förhållandet 

är med isbr~r tarens. 

En sak, som vid isbrytaren framhållits som viktig, är att 
propellrarna skola kunna låsas fast i stoppläget för att vid 
bogsering och förtöjning hindra trossar att fastna i desamma. 
Själva de elektriska motorerna utöva ju mycket mindre frik
tion än vad fallet är vid direkt med propellrarna kopplade 
kolvmaskiner , och i O-läget kan det därför vara svårt att full
ständigt stanna propellrarna även vid ringa hastighet hos far -
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tyget eller det omgivande vattnet. Det har tagits under över
vägande, huruvida en kortslutningsbromsning av propeller
motorn skulle kunna användas härför, men det synes mera 
praktiskt att bromsa medelst mekaniska bromsbackar, vilka 
manövreras elektriskt genom magneter. Dessa skulle erhålla 
s in manöverström genom extra kontakter i magnetregulatorn 
och automatiskt inkopplas i O-lägret. Särskild strömbrytare 
skulle anordnas vid manöverapparaterna, varigenoni bromsar
na kunde sättas ur funktion vid de tillfällen , då de icke äro 
nödvändiga för manövreringen. 

Det har redan nämnts, att det elektriska systemet är så 
anordnat , att varje propellermotor alltefter behov kan drivas 
av en eller två dieselgeneratorer, vilka i senare fallet äro kopp
lade i serie. Om man vill övergå från drift m ed en till två 
generatorer, giver befälhavaren order härom till maskinisten, 
som då sätter igång dieselgeneratorn n :r 2. Då detta är klart 
och befälhavaren fått besked härom, måste denna ett ögon
blick stoppa propellermotorn genom att ställa manöverappa · 
raten i stoppläge. Först då kan dieselgeneratorn n:r 2 inkopp
las av maskinisten, enär generatorns strömbrytare är spärrad 
för alla lägen av manöverapparaten. 

För att skydda maskineriet för alltför kraftiga överbelast
ningar finnes i varje huvudströmkrets en reläanordning, som 
träder i omedelbar funktion, om strömstyrkan överstiger den 
tredubbelt normala. Därvid brytes generatorns magnetström 
genom en automatisk magnetströmbrytare, och maskineriet 
blir strömlöst efter någon sekund, då magnetfältet hunnit för 
svinna. Samtidigt ljuder en signal på bryggan och i manöver
rummet. Befälhavaren har då att ställa manöverapparaten 
på » Stopp >>, varefter maskinisten omedelbart slår till magnet
strömbrytaren. Maskineriet är därefter klart för ny manöver. 
Maskinernas huvudströmkrets brytes däremot icke. Automa
tiska strömbrytare härför ha icke ansetts nödvändiga och skul
le väsentligt komplicera kopplingen. 

Det kan emellertid tänkas, att sådant isolationsfel skulle 
kunna uppkomma i någon av huvudströmkretsarna, att direkt 
kortslutning av en generator inträffar. Den nämnda m agnet-
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strömbryluren utgör icke något effektivt skydd för den höga 
strömstöt, som därvid ögonblickligen skulle uppstå i ström
kretsen, utan man har för säkerhets skull i varje generator
krets anordnat en säkerhetsmetall i ena polen så nära gene
ratOI·n som möjligt. Dessa metaller erhålla givetvis ganska 
stora dimensioner och hava försetts med magnetisk gnist 
släckning. Om en dylik kraftig kortslutning mot förmodan 
skulle int1;äffa, kan man med stor sannolikhet begriinsa dess 
verkan till någon av dessa punkter. 

Ett schema visande den principiella kopplingen av pro
pellergeneratorer och -motorer visas i fig. 6. 

Huvudströmm en till p ropellergeneratorer och -motorer le

des genom blanka kopparskenor, vilka förläggas i plåttrum
mor. Dc fästas vid kraftiga stöd och isoleras från dessa ge
nom 4 mm. tjocka hylsor av glimmer. Hänsyn har tagits till 
att skenföringen blir i viss mån elaslisk. skottgenomföring
arna äro vattentäta. Ä ven här är isolationen mot järnet ut
förd av glimmer. Alla spänningsförande delar tillhörande 
huvudkretsen, således för en spänning av upp Lill 880 volt. 
äro inkapslade och skyddade mot beröring . 

För alstrande av ström lill magnetisering av propeller
maskinerna och till hjälpmaskinerna ombord, som givetvis 
samtliga äro elektriskt drivna, finnas tre dieselgeneratorcr , 
två om vardera 265 K\V vid 390 varv/ min. , molsvarande 390 
hkr., och en om 50 kvV vid 350 varv/min., motsvarande 75 
hkr. Den sammanlagda hjälpmaskineffekten uppgår sålunda 
till 865 hkr. Dessa dieselmotorer utföras liksom propeller . 
dieselmotorerna av Kockums Mck. Verkstad enligt MAN :s sy
slem av 4-taktstyp. Dc båda större äro 6-cylindriga, den 
mindre 2-cylindrig. De elektriska generatorerna äro avsedela 
för en konslant spänning a v 230 voll; de äro fördelade p a 3 
skensystem, vilka kunna arbeta antingen separat eller i pa
rallell. Ledningarna för 230 voltsystemet bestå ej av blanka 
skenor utan äro på vanligt sätt förlagda armerade gummi 
kablar. 

Jnstnunenttavlan är placerad pii eU galleri i manöver
(hjälpmaskin)rummet ; elen är utförd av plåt. Alla ström-
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förande delar till de olika apparaterna äro anordnade på mo
dernt sätt på tavlans baksida. Det har anse tts lämpligt att 
icke använda flera elektriska instrument än som verkligen be
hövas för dr.iften. 

Till slut. några ord om ett par av dc större hjälpmaskiner
na ombord. 

Den för fartygets krängning a vsedda propellerpumpen 
drives a v en molor om 160 hkr. vid 250 varv / min. Den i:ir 
ämnad aLL reverseras för att vattnet skall genom pLunpen kun
na förflyttas från den ena sidatanken till den andra. Denna 
manöver skall ske fr~m bryggan, och det har därför befunnits 
lämpligt atl ulföra motorns reglering enligt Leonardsystemct, 
då härigenom alla komplicerade igångsättningsapparater bort
falla. En särskild Leonardomformare finnes för denna molor. 

BogserSJJClet, som är placerat akterut , drives av en elek t
risk motor, som även regleras enligt. Lconardsystemet. Härför 
finnes en särskild Leonardgenerator, som är sammankopplad 
med omform:)l'en till krängningspumpen. Bogscrspelsmotorn 
är utförd för 100 hkr. vid c:a 1,000 varv/ min. Den är kopplad 
till en precisionsväxcl, som nedväxlar hastigheten c :a 7 gånger. 
Genom Leonardsystemet kan motorn regleras ytterst fint , vil
ket. är behövligt, då bogsering sker i stark sjö och under is 
brytning. Leonardgeneratorn är försedd med en kraftig ne
gativ lwmpoundlinclning, som gör att bogserspelsmotorn auto
matiskt ger eft er, om dragningen i bogserlinan stiger över till
låtet värde. 

Styrnwskincn, vars Jnekaniska del levereras av Atlas 
vVerkc i Bremen, utföres som kvadrantmaskineri med en 
kugg- och en skruvhjulsväxel m ellan kvadrant- och elcklro 
motoraxlarna. På vid kvadrantrodermaskiner vanligt sätt är 
kvadranten frigående på roderhjärtstocken och förenad med 
roderpinnen medelst kraftiga, med fjäderbuffertar försedda 
bultar. Buffertarna utbildas med hänsyn till dc särskilt krafti
ga påkänningarna vid isarbete under backgång som paket av 
mot varandra lagda, dubbelkoniska och helt slutna stålringar. 
Skruvväxeln mellan motorernas och kuggdrevets axlar är själv
hämmande, varigenom även vid ext raordinära tryck på rodret 
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från isen delta ej kan bringas att vika undan mer än fjäd

ringen i roderhjärtstock och fjäderpaket tillåter. H.odret, som 

är utomordentligt kraftigt dimensionerat, skall kunna motstå 

en belastning å akterkant vid backning mot is motsyarande 

ett vridande moment å hjärtstocken a,: 160,000 mkg, och ma

sldneriels alla m ekaniska delar sko la minst vara därmed 

jämnstarka. Tiden för rodrets läggande från dikt till dik t 

(2 X 35° ) skall ej överstiga 1 j sek. För det elektriska maski

n eri ets dimensionering har föreskrivits, alt detsamma till ro 

derhjärtstocken ska ll kuna avgiva kontinuerligt 12,000 , under 

3 min. 22 ,500 och momentant 30,000 mkg. , varvid hänsyn 

tagits till vid gång i issörja uppstående roderkrafter. Den er

ford erliga motoreffekten har beräknats motsvara 45 chic un

der l timmes (intermittent) drift, för vilken elektramotorerna 

dimensionera Is . Motorerna äro två till antalet, göra i medel

tal 690 varv per min. , hava kullager och äro fast hopkopplade 

med förut nämnd skruvhjulsaxeL De följa således båda stän

digt med vid rörelsen , men endast en är elektriskt inkopplad 

och åverkande rodret. HoLlermotorerna äro liksom propeller 

och bogserspelsmotorerna kopplade enligt Leonardsystemet och 

erhå lla ström från var sin omformare, uppställd i omed~Jbar 

närhet av tillhörande motor. Omformaregeneratorerna äro 

liksom fallet är med bogserspelets motkompounderade för er

hållande av möjligast mjuka rörelser och minskande av be

lastningsspetsarna. Vid ombyte av motor omlägges en om

kastare, varvid samtidigt motor och tillhörande omformare 

skiftas. Då således 100 % reserv finnes för både motor och 

omformare, torde driftsäkerheten för rodret vara den största 

möjliga. Även tilledningen från hjälpmaskin - till styrmaskin

rummet är dubblerad . Manövreringen av styrmaskinmotorn 

sker m ed i styrhytten anbragt styrstaliv, som innehåller en 

styrströmbrytare, med vilken omformaregeneratorns fält er

h åller ström i ena eller andra riktningen, därigenom omkastan

de ankarels polaritet och därm ed rodermotorns rörelseriktning. 

'\'Ied styrströmbryt;1,ren kan även ett motstånd inkopplas i fält 

kretsen resp. kortslutas , varigenom en lägre roderhastighet 

kan erhållas vid kursstyrning och en högre vid kraftigare gi-
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rar. ~\lanövern, som saledes är anordnad en li gt det s. k . di

rektn systemet, d. v. s. utan automatisk återföring av pådragel 

genom rodret, är den enklast möjliga. Systemet, som är prak

tiskt prövat å flera u-hålar i flottan , där det fungerat nwckC'l 

väl och såsom sparande rorgängarens arbete visat sig -över

lägset det äldre styrsystemet m ed kontinuerlig rattrörclse, tor

de å "Y men för första gången i Sverige tillämpas på ett icke

krigsfartyg. I rodrets ändlägen anordnas gränslägeströmbry

are, son1 bryta 1nanöverströmmen. 

Fartygets belysningsanläggning är utförd för en spänning 

av 110 volt; då hjälpgeneratorerna lämna 220 volt, behöves 

därför en särskild omformare 220 till 110 volt. Valet av 110 

volts lampspänning är träffat , dels därför att denna spänning 

är standard vid flottan, å vars varv fartyget kommer att för 

läggas mellan iskampanjerna, dels för att fartygets belysning. 

då det ligger i hamn, skall kunna matas med ström från land 

även om endast den lägre SI)änninc,.c-n är tillaänal1' a 
L b . 1:\ b t)' 

All matlagning ombord är avseeld att ske medelst elektriska 

spisar. 

Såsom av ovanslående kortfattade beskrivning torde fram

gå, erbjuder >> YmerS >> maskinanläggning flera nvheter för 

svenska förhållanden. Särskilt framdrivningsmaskineriets ut 

f?rande för dieselelektrisk överföring betecknar med bänsyn 

~III storleksordningen ett stort steg i en riktning, som hittills 
1 svenskt skeppsbyggeri ej vunnit någon större anslutning. 

Huruvida det n ya systemet skall kunna betecknas som ett sten 

framåt, som kommer att följas av andra åt samma håll, elle~ 

v~sa sig vara endast ett a v en speciell uppgift betingad lös

llin~ av fartygsframdrivningsproblemet, kan givetvis f. n. ej 

beclomas. I varje fall torde »Y m ers , färdigställande och kom

JUande prov av såväl beställare och leverantörer som av svenska 

skeppsbyggare och maskintillverkare emotses med livligt in

tresse och åtminstone på flera håll med stora förväntningar. 
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Den maritima avrustningsfrågans 
nuvarande läge. 

I. 

~[an gör icke avrustningsfrågan någon tjänst genom atl 

framställa den mindre komplicerad än den i själva verket är. 

Tvärtom har det uneler dess senare behandling blivit alltmer 

uppenbart för en var att endast genom att fästa vederbörli gt 

avseende vid samtliga dess skiftande a"pekter kan man ha nå

gon utsikt att komma till botlen med problemet och sedan 

lvfta det fram. Dc tekniska experterna , som trott sig blotl 

;ch bart genom sin speciella sakldinnedom i sl[md att visa 

vägen, ha sålunda fått medge, att det är arbetets ledande prin · 

ciper det komtner an på för att det ej skall bli ett lönlöst si 

syfusverk. Finansmännen, som i avrustningen endast se et t 

räkneexempel, ha i lika grad misstagit sig. Nyttan, ja, nöd 

vändigheten av rustningsreduktioner må vara än så klarlagd 

rent finansiellt, så kommer Jnan änd[t ej ell tuppfjät fram ål 

om de moraliska, psykologiska och - kanske framför allt -

de rent politiska förutsättningarna saknas. För lekmänne u 

i ledet ter det sig utomordentligt nedslående med konferenser. 

som icke lända något till och det faller sig ganska lätt i all 

mänhet att delge världen sitt förakt för misslyckandet. Men 

ser man litet närmare på dc resolutioner, som allsköns filan

tropiska sammanslutningar bruka avfatta, faller det snart i 

ögonen , hur gärna de förbise maktspelets ofrånkomliga lagar. 

och hur bekvämt de göra för sig genom att helt enkelt utelimi-
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nera faktorer , som dock äro utslagsgivande. Tysklanels och 

Japans senare öden äro skolexempel p~t, hur dåliga profeter 

cle schablonmäsiga apologeterna kunna vaca. Man har förra 

året gjort fiasko i Geneve och skall man detta år kunna re

parera X F :s prestige, vill det säkerligen till att en i bästa 

mening vidsynt diplomati får hand om spelet. 
Man har å amerikanskt håll velat göra gällande, att den 

allmänna nöden och arbetslösheten - 40 millioner människor, 

som. skola tas om händer av resp. stater - är ett kapitel , som 

i tillräcklig mån bildar underlaget för h ela avruslningstanken. 

Det gäller att spara så många milliarder som möjligt, och det 

bör man kunna göra genom nU åtminstone upprätthålla makt

balansen på billigare villkor tin nu. Gång på gång har man 

gjort framstötar i denna anda, fått applåder långt ut i peri

ferien, men ändi't ej lyckats mer än en tillfällig stämningslätt

nad. Tullmurarna och avspärrningarna ge uttryck åt en öm

sesidig mistro, som. förblir fraserna ill trots. 
Avrustningsfrågan erfordrar med andra ord en allsidig 

och melodisk mognad. Den har att ta vetenskapen i sin tjänst, 

den m.etodiska forskningen och det tålmodiga avvägandet, 

m en vad det framför allt kommer an på är att ej lämna en 

lucka öppen för dc illvilliga krafter som verka i det fördolda. 

Det är politikernas sak att uppspåra, fatta och neutralisera 

sådana adiafora , om det nu över huvud låter sig göra i denna 

skröpligheternas värld. S~t länge hoppet och verksamhets

lusten finnas där , må man ej utan vidar·c resignera. Man har 

lämnat Geneve med brustna illusioner, men nederlagets sveda 

kan måhända än stimulera elt m era vaket och fruktbärande 

initia liv. 
Problemställningen återspeglar sig i det preliminera spörs

m ålet om vad avrustningen biir avse. Månne alla vapen ° Eller 

blott anfallsvapen? Är det självfallet, att s laterna för sin trygg

het alltid måste bibehålla en maktslandarcl, som tillåter dem 

alt värja sig i nödfall ? Man har i Geneve varit a lltför vill

rådig redan i dessa delar. Frankrikes talesmän ha väl när

mast rätt, då de hävda att distinktionen mellan anfalls- och 
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försvarsvapen inte är rationell, utan alt del alllid kommer a n 

på elen anda, i vilken vapen rmvändas. Skall man inrikta sig 

på att aYskuffa eller blott humanisera kriget? I Haag 189\) 

och 1907 stannade man vid den senare begränsade uppgiften. 

men i Geneve har man kanske något lättvindigt förnekat vär . 

det av det kodifikationsarbete, som Haag utförde, liksom se

nare London genom den beryktade förklaringen om sjökrigs

rättsliga ting av 1909. 
Man har haft att hålla sig till N. F.-pakten, som onek 

ligen uppställer elen Tyskland ålagda avrustningen som ell 

föredöme för alla nationer, och som utgår från iden om na . 

tionernus samvaro som funtad på rent rättsliga avgöranden . 

Men det förefaller, som om m.an varslat en viss hybris i detta 

tänkesätt. Kapprustningen fortgår i starkare tempo än före 

världskriget, och vad innebär väl delta annat i.in misstro fö r 

själva iden? Ar exempelvis elen mandsjuriska frågan lösbar 

enbart efter rättsliga principer, sådana de äro att läsa i N. F.· 

akten? 
Vad man i varje fall Yärlden runt ryggat tillbaka för är 

en återgång till tidigare epokers uppställning i varandra fient. 

liga läger, som endast vakta ögonblicket för att ta krigets 

chans. Och legenden om kanonerna som gå av sig själva 

och det torra krutet som tänder sig självt är en mörk fantasi , 

som man velat skaka av sig. Det är utan tvivel så, att världs 

kriget skapat en i viss mån ny m entalitet, som ger avrust

ningen nya möjligheter. Därmed är det däremot alls icke 

sagt, att denna mentalitet ännu fått sin behövliga inriktning 

för att kunna framtvinga de önskvärda resultaten. Geneve är 

i så måtto ägnat att göra en var tvivlande. 
Fjolårets konferens kom att efterlämna en mycket mager 

skörd, men dess efterverkningar äro icke desto mindre avse

värda, rent politisk t sett. Det demonstrerades en så försiktig 

tendens, att tyskarna definitivt tappade tålamodet och r esolut 

fordrade arbetets omläggning efter likstälHghetens princip. 

Inför denna utveckling hade fransmännen svårt att vidhålla 

sin politiks tidigare riktlinjer och kopplade i stället in det 
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hittills så försummade temat om sanktioner till solidariskt värn 

för freden, där den kunde hotas. Tills vidare är väl detta 

kapitel endast ett embryo; det är framlagt i ett uppenbarligen 

omoget skick och har inga utsikter att sätta några spår efter 

sig i elen närmaste tiden. Men man skall ej kunna förneka 

det logiska i tankegången som sådan, och kritiserar man de

taljerna, gäller det att ej hälla ut barnet med badvattnet. I 

en succesiv utveckling av sanktionstemat ligger - så mena 

å tmin stone vi från vår neutrala horisont - , en uppenbar för

utsättning för att ej elen återgång 1ill världskrigets system. 

man med skäl har att frukta, skall upprepa sig. 

Ideförskjutningen är sålunda tycllig och mycket betydan· 

de. Den nya konferens som mött upp delta år är av ett helt 

annat psyke än fjolårets ; själva de ideella fundamenten för 

dess verksamhet ha radikalt ändrat sig. Om det skall lyckas 

den nya andan alt ge konkret form åt några positiva beslut 

är icke desto mindre helt beroende på d.en kraft, vanned po

litikerna anse sig kunna gå till verket. Det kan hända att 

slriden mellan borgerlighet och bolsjevism i så överväldigande 

grad kommer alt sätta sin prägel på elen närmare utveckling

en , alt för den skull avrustningssträvandet å ter träder i en 
h elt ny fas . 

II. 

Det konventionsförslag, som den förberedande avrust

ningskommissionen utarbetade, hade en karaktär, som på för

hand gav det en ominös karaktär. Dess art. 53 gav nämligen 

vid handen, att de redan avrnstade makterna under alla för 

h ållanden skulle ha att behålla sin undantagsställning, och 

att elen konvention som komma skulle måste innebära ett för 

nyat åtagande från de besegrades sida under trycket av en in

ringning, som förstärkts genom de förr neutralas anslutning. 

Här i Sverige var man tämligen enig om, att en klausul som 

denna gav grundskottet åt förslaget, och det visade sig genast 

i Geneve vid den begynnande omarbetningen, att Tyskland och 

Konven
tionsfö rsla

get. 
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dess olycksb röder alJrig eU ögonblick skulle låna sig till en 

manöver med så makabra syften . Även i övirgl är fiirslaget. 

som här utgavs i en Hlft Bok, enbart av historiskt värde. Det 

u tgör ett koncentrat av den militära expertisens visdom i åt

skilliga stycken, men illuslrcr:Jr också vår tes, alt experterna 

göra det sannerligen icke ensamma. 

Försiagel utgår från, att det totala krigsfartygstonnagel 

må fastställas för varje land ,jämlikt vissa Labcllcr. Varje sta l 

har alt dckbrera silt medgivna tnaximum. Intet slagfartyg 

må ha ett standarddeplacement överstigande :35 ,000 ton eller 

Yara bestyckat med kanoner, vars kaliber överstiger 466 mm. 

Till jämförelse må man er inra om det för Tyskland enligt 

Versaillesfreden påbjudna maximum av 10,000 ton , vilket dock 

gjort det möjligt för den tyska ingenjörskonsten att framställa 

fartyget »Deutschland», som i effektivitet anses kunna m.äta 

sig med ett fartyg a v tredubbelt tonnage. 

Hangarfartygens deplacement må ej överstiga 27 ,000 Lon. 

Undervattensbåtarna få ej vara större än 2,000 ton, och deras 

kanoner må ej ha en kaliber överstigande 130 mm. På han

elelsfartyg må i fredstid ingen förberedande anordning vidta

gas i syfte att bevära dem. i och för deras omdaning till krigs 

fartyg; dock slmll del vu ra tillåtet att förstärka däcken för 

uppställande av kanoner m ed kaliber icke överstigande 155 

mm. H::mdclsfarlygs beväring medgives sålunda principiellt, 

och detta påkallar en synnerlig uppmärksamhet. Man har 

Yelat göra kampen mellan ubåt och handelsfartyg mindre 

ojämn genom den föreskrivna armeringen, men själva faktum . 

att man utgar från alt dc stora handelsfartygen skola ins~ittas 

i eldlinjen, i'ir ägnat alt förvåna efter senaste krigs fruktans 

värda erfarenheter . Därigenom kan det ocksa sägas, att man 

öppnar en utväg, varigenom en avrustning av krigsfartygen 

endast blir skenbar, i det krigstonnagc, varifrån man ev. av

står, återkommer i form av väradc handelsfartyg. (Jfr härom 

min artikel i Nautisk Tidskrift 19~32 ). 

Dc kontraherand e förbinda sig alt icke förvärva, bygga 

eller l :"tla h~'gga krigsfartyg, vilka överskrida dc i konventio-
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n en föreskri v n a gränserna för deplacement eller bestyckning 

och aU icke tillåla byggandet av dylika fartyg inom sina ju

risdiktionsområden . stadgandet förutsätter givetvis en fortlö

pande kontroll från viss internationell myndighets sida. Kon

trahenterna förbinda sig också att ej genom gåva, försäljning 

eller annorledes överlåta några som helst krigsfartyg på sådant 

sätt, all utländsk makt kan använda dem som sådana. Åter 

en konlrollsvårighct. - - Vissa fartyg äro fritagna från förbu

den ; sålunda de som ha högst 600 tons standarddeplacement, 

under förutsättning, att de ej bestyckas med kanon av mer än 

155 mm :s kaliber. Ett fartyg må ej ersättas förrän det blivit 

överårigt och som normal ålder gäller för slagfartyget 20 samt 

för ubttlen 13 år. 

Deklarationsplikten är utförd i noggranna bestämmelser. 

Det förutsättes, att en överenskommelse i ämnet skall revide. 

ras efter 1 O år. 

Projektet had e i den form, vari det kom att framlämras 
Ot> ' 

hastverkets karaktär, hur många år man än sysslat med dess 

framställande. Det kunde heller ej spela mer än rollen av 

ram till debalerna i Geneve. 

DI. 

Den m aritima underkommissionen kom att f:l. norrman- Kommis

nen Golban till ordförande och svensken Westman till rappor- sionsarbetet. 

tör. Sannolikt ha våra delegater tack vare detla hedrande 

arrangement ocks{t haft en insyn över vad som förefallit, som 

varit till särskilt gagn. De skandinaviska inläggen i debatten 

äro eljest påfallande magra, eller låt oss säga försiktiga och 

avvaktande. Den militära expertisen visade sig för övrigt i, 

]Jåfallande grad nra obenägen för öppenhjärtligheL 

Vad som eljest är det mest utmärkande för diskussionerna 

är deras brist på ledande principer. Det rådde en påfallande 

Yillervalla i begreppen, och man kastade sig från den ena po

sitionen till den andra, nn·för givetvis en dyrbar tid crick för

loracL Skulle m an gi\. in för ,kvantitativ eller kvali~tiv av . 

T idskrift i S jöväsendet. 7 
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rustning? Skulle reformerna avse ' såYäl anfalls- som försvars 
vapen? Skulle man ta sikte på civilbcfolkni~1gens _s~{ydd fram
för allt, etc.? Bakom dessa frågor dolde sig pohtiska aspck 
ter men huvudkommissionen varken ville eller syntes kom
pe~cnt för att ta ansvaret och underkommissionerna vädjade 
föraäves till den för att få direktiv. Själva verket dyka un · 
der

0 
debatten ständiga tvivelsmål upp, som svårligen lämpet 

sig för en öppen ventilering. Vad syftar exempelvis E_~gla~HI 
ytterst till med sitt motstånd mot ubåtsvapnet? Varfor bJU
der Ryssland ständigt över, utan att dock någonsi~1 vi~ja_ lägga. 
sia fast för en ståndpunkt? Vad skulle de tyska hkstalhgh~ts 
k;aven kunna komma att betyda med hänsyn Lill en baltisk 

överenskommelse? 
Skullc man å andra sidan utgå från N. F .-aklens art. 8 

och sålunda söka sig fram till en nedrustning i paritet· med 
den tyska? Någon som. helst beredvillighet därtill f_örspordes 
ej, men detta gav å andra siclan den tyska delega-~wncn an 
lednina till konsekvent fortsatta protester mot forfarandet , 
som d~n med åtskilligt fog betraktade som utsiktslöst så som 
det nu i stället kom att bedrivas. I ingen enda del blev man 
enig, ulan rapportören hade slutligen enelast att fastslå , al~ dc 
olika landens representanter i olika avseenden uttalat skilda 

· ( t t · La" t oss se till inne-nleningar, son1 1 korthel samman a as . < · · 

hållet i denna promemoria! 
I. Slagskepp. För U. S. A., England och Japan ~ar det 

av vikt att bevara deras handlingsfrihet, för elen handclsc 
Washington- och Lonelonavtalen icke konune att förlän~as 
efter respittiden 193(1. De gjorde gällande, alt slagskeppen ar~ 
överlänsna i strid gent andra fartygsgrupper , men att dc a 
andra 

0
sidan ej kunna uppträda utom i gemenskap n'led andra 

enheter. Då dc huvudsakligen ägde intresse för länder med 
vidsträckta sjöförbindelser och långa kuster , måste de b:te~k 
nas som väsentligen defensiva. I handelskrig vore de sa l~tet 
brukbara, att de svårligen kunde anses utgöra I~ågon speciell 
fara för den kommersiella trafiken . En reduktion av depla
cement och kaliber vore i varje fall en politisk fråga. - fta 
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Jien bestred riktigheten av denna argumentering, men ansåg 
att en avrustning inom denna kategori i varje fall endast skulle 
lända till en upprustning i fråga om kryssare. Tyskland, 
Hysslancl, Frankrike och dc nordiska länderna menade, att ty
pens offensiva karaklär ökas i proportion till storlek , tonnage 
och kanonkalibcr. ståndpunkten framgår av följande gemen
samma uttalande: 

a) Med avseende å slagskeppen framträder dcssns offen
siva karaklär starkare vid jämförelse med deras defensiva 
egenskaper, allt eftersom deras tonnage och kalibern å deras 
kanoner äro större; 

b) Med erkännande av att slagskeppen kunna verksamt 
bidraga till det nationella försvaret kan man fastställa , att ju 
större dessa fartygs tonnage i1r och ju högre kalibern av deras 
kanoner , desto mera verl{samma äro de i händelse av ett an
fall gentemot dc sjömilitära försvarsmedlen och mot kustför
svaret ; 

c) Vad angår hotet mot civilbefolkningen kan man kon 
statera, alt ju större slagskeppens tonnage är och ju högre 
kalibern av deras kanoner, desto större risk föreligger för att 
dc förorsaka skador å civilbefolkningen. 

Som följd här a v anse delegationerna, att slagskepp med 
ett tonnage, överstigande en viss gräns, och med kanoner, vil
kas kaliber överstiger viss storlek , böra anses som särskilt of
fensiva , som mest effektiva mot det nationella försvaret och 
som innebärande det största hotet mot civilbefolkningen . 

Enligt rysk mening borde maximering ifrågakomma upp 
till 10,000 tons deplacement och 305 mm:s kaliber. 

II. Hangrtrfurtyg . England ansåg denna typ särskilt lätt 
sårbar och därför ej offensiv. U. S. A. hänvisade till folk 
rättens skydd för civilbefolkningen, och sammanhanget med 
förbud mot luftbombardcment. För att [tdagalägga typens 
defensiva karaktär kunde man å franskt håll tänka sig en re
duktion av kanonkalibern från 203 till 155 mm. Frankrike 
menade för 'övrigt att hangarkryssarna borde få bibehållas , 
Om de vore moderfartyg för spanin gs- och jaktplan, men falla 
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under de tre kriterierna i den mån, de vore bärare av bomb

flygplan . Japan var av näraliggand e skäl - efter de~ ameri - . 

kanska demonstrationen vid Hawai -- särskilt angelaget om 

hangarkryssarnas avskaffande. De noreliska makterna betrak

tade typen som alltigenom offensiv, vartill Tyskland fogade , 

att detta i synnerhet gällde land utan utbildat luftförsvar som 

de av de franska dikt::tten drabbade. 
III. Ubåtar: äro dessa agressiva eller defensiva till sin 

allmänna karaktär; äro dc inhumana eller legitima vapen? 

Här fingo de politiska motsättningarna kanske bjärtast komma 

till synes. Frankrike b ~härskar som bekant ~n stor_ ~el av 

Atlanten genom sin ubåtsövermakt, och syntes eJ alls VIlligt att 

uppge delta försprång. Den franska sjö~t1~atcgien k~nce~:~~
rar sig på trekanten Brest- Dakar-:Marbmque, och JU stor~e 
ubåtar dess större operationsradie. England hänvisade bll 

de stå~nde argumenten om typens oförmåga att rättsenligt del 

taoa i handelskrig ävensom till !handelsfartygs raditionella 

rä~t aU värJ·a sia mot anfall. I händelse av ett nytt sjökrig 
o f' 

fanns alla utsikter till inhuman krigföring, om. ubåtar mge 

husera som förr, och därför borde dc ej tolereras. Någon sär

skilt effektiv hjälp för en försvarare erbjöd vapnet eljest icke. 

U. S. A. å sin sida höll före , alt elt försvar lätt kunde brytas 

«enom hemliot förberedda och bryska operationer av ubåtar 
o o 'll 
och att dessas uppträdande sannolikt komme att leda tl sam-

ma missbruk som under världskriget. Ryssland ansåg, att 

dessa argument särskilt gällde fartyg överstigande 600 ton. 

Finland, Frankrike och Polen betonade därem.ot vapnets de

fensiva karaktär och utgingo från att art. 22 i Londonfördra

get komme att respekteras. Tyskland hänvisade till Versail

lesförbudet, som måste vila på uppfattningen av ubåtar som 

varande av agressiv karaktär. De nordiska länderna åter an 

sågo, att karaktären berodde på det större eller mindre to~: 
nacret och att folkrättens regler bjödo tillräckligt skydd for 

o ' l-
de civila intressena. Portugal angav gränsen i övervattens agc 

till 1,200 ton. I det förslag som Sverige anslöt sig rtill he-

ter det: 
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»Undervattensbåtar äro icke särskilt hotande för civilbe

folkningen , för så vitt de efter samma grunder som andra far 

tyg följa den internationella rättens bestämmelser. » 

Den s ista satsen är så till vida förnmancle , som man svår

ligen kan göra gällande, att det skulle föreligga några bindan 

de internationella regler (utom Londonavtalets) för ubåtars 

uppträdande contra handelsfartyg. Behovet av en kodifika 

tion är däremot pålagligl. 
IV. Kontal.-Lminor . Kommissionen erinrar om den åtton 

de Haagkonventionens bestämmelser och om elen omfattning, 

i vilken dessa [tsiclosatts under världskriget. En mängel dele" 

gationer insisterade på vapnets ngressiva karaktär vid dess 

förekomst utom ett visst kustbälte, så Lill vida som utlagda mi

nor icke stå under någon fortsall kontroll. Andra betonade 

kraftigt vapnets nödvändighet ur försvarssynpunkt Från 

franskt håll föreslogs, aU kanonskotthållet skulle avgöra yl 

tergränsen för det bällc, inom vilket minor finge utläggas, 

medan tyskar och engelsmän menade, att en sådan distan '> 

vore överdriven. U. S. A. och England kunde ej tänka sig ett 

förbud emot minor, utan att samtidigt ubåtar förbjödos. Rys~ 

land reserverade sig. Holland hänvisade till behovet att fast 

bestämma ifrågavarande kustbältes utsträckning, så länge man 

ej lyckats att vinna allmän anslutning till tremilen. 

Att varje enighet i detta viktiga ämne visade sig omöjlig 

att ernå, berodde sålunda v~isentligen på det kaos, vari frå 

gan om kustterritoriets utsträckning tyvärr alltjämt befinner 

sig. Den norsk-svenska obstruktionen vid 1929 års konferens 

i Haag visade Mer sina betänkliga följder (Jfr. min artikel om 

sjögränsen i Tidskrift i Sjöväsendet, J 932). 

IV. 

Längre iin till denua r undmålning av läget kom man ej 

vid avrustningskonferenscn. Vad som någorlunda räddade 

strävandets anseende inför dc andäktigt väntande massorna 

var presidenten Hoovers initiativ. D~l. man i Am.erika såg, 

Hoovers 
plan. 
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varlhän del lutade, och m::tn var betjänt av nedrustningsivC'r _ 

som argument i Yalrörelsen , sk)'ndadc sig den ::tmerikanske 

ambassadören Gibson vid midsomm::trlid att låta VVashingtons 

sol stråla över de t dimmiga Genhc, Det budskap som förc 

drogs var i själva verket gjort för galleriet och dess radik alism 

var vid närmare pasccnde långt ifrån sft s tor som ordalagen 

gå v o vid handen, 

,, Jag föreslå r , skrev prcs id cntc11 , all del fördragsen liga an

talet och tonnaget a v slagskepp skall reduceras m ed en tredje

del ; att de t fördragsenliga tonnaget a '/ hangarkryssa re, kryssa

re och förstörar e (destroyers) sk3ll reduceras m ed en fjärd C' 

del; alt del fördragsenliga tonn aget av underva ttensbalar sk all 

r educeras m ed en tredjede l och aU intet la nd skall få beh ålla 

l'tt undcrvatlenbå tsto nnage, som är s törre än 35 ,000 torL 

Vad angår dc fem led::tnde sjömakterna, hava deras rela

t iva sjömilitära s tyrkor ifråga om kryssare och hangarfartyg 

faststälUs genom \Vashington-traklaten. 

Den rela tiva styrkan a v kryssar e, för störare och under

vattensbålar mellan Förenta Staterna, Storbritannicn och J a

p an har fixera ts genom London-traktaten. För genomföran

de t av nu förevarande förslag föresh\s , att Frankrike och Ita 

li ens styrkor av kryssa re och förs törare skola b eräknas som 

om clC'ssa länder hade anslutit sig till Londontraktaten enligt 

en grund , som appr oximativt närmar sig den s. k . överens

kommelsen av d en l mars 1931. 

Det finn es olika tekniska synpunkter, som måste tagas i 

helra ktande vid dessa reduktioner a v sjöstridskrafterna och 

vilka skola fr a m föras a v Förenta Sta lernas delegati on i Geneve >> , 

Storm akterna m o ltogo a n lJuden t ä mi igen reserverat Frank

rike efterh·st e framför allt den anwrikansl.;a beredvilligh eten 

u tt delta i n ågol som heht s ii kerhetssys tcm. Alltjiim t {der

kommer detta tema, och m an kan för~ tå det. N. F. akten är 

ju ett amerikanskt instrum ent, som ::tv Paris godtogs för att 

ge ramen å t e tt försvarsförbund riktat mot Tyskland. Knappt 

h ade dock bläcke t torkat, förrän Amerika drog sig undan alll 

det europeisk a trasslet och nekade si n medverkan till varje för 

pliktdsc, som kund e b etYd a viipna d m edverkan. 
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Sovjet och Tyskland låtsades vara mera radikala i.in Hoover 

och funno h ans förslag för beskedligt. Från skandinaviskt 

håll påkallades en närmare granskning av förslagets genom

förbarhe t m ed hänsyn till elen i Geneve förda diskussionen 

trötl och m an ville nu hem. ' 

v. 

Innan man skildes und ertecknades dock en r esolution 

a v elen :30 juli m ed den föga sjökunnige h err B enes från 

Prag lill författare. Det h eter i fråga om sjörus tningar

n a i huvudsak end as t, a ll \ Vashinglon - och London-trak

tatern as signalärmakter böra inbördes överlägga och om 

möjligt före återupptagandel av generalkommissionens ar

beten meddela , vilka n ya rustningsbegränsnin gar p å det sjö

militära området, som kunna var a framkomliga och som 

kunn a ingå som cll led i elt allmänt n edrustningsprogram. 

Samtidigt inbjuder konferensen andra sjömakter än förenämn

da signatärmakter a tt vidtaga å tgärder för att bestämma elen 

sjömilitära ruslningsgrii ns , som dc kunna acceptera med hän 

syn till vVashinglon- och London-traktaterna samt till det all

männ a ncdrustn ingsprogram, som den föreliggande resolutio

n en anvisar. Slutligen skall byrån hålla sig underrättad om 

utvecklingen a v dessa förhandlingar för att kunna samman

ställa resullalen dära v i den kommande allmänna ncdrust

ningskonventionen. 

Samt idig t förlängdes av ta let om s ta tus quo i ruslningar

na intill den l febr. 1933. 

Mot resolutionen reserverade s ig som vanligt Ryssland, 

som t ydligen endast använder Geneve som informa tionscen

tral för sina fortsatta jäUelika upprustningar . Tyskland kun

de å andra sidan givetvis icke underlåta att ta avstånd från 

en formul ering, som helt lämnade dess likställigh etskrav å si

do . Under excellensen Nadoln ys skickliga ledning hade Tysk

lands position und?r konferensen alltmer förbättrats . Man 

h ade slutligen insett, att räkningen ej kunde göras upp utan 

tysk m ed verkan. Seclan det lyckals v. Papens diplomati att 

R esolu
tionen och 
likställig

heten. 
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i Lausanne avlyfta krigsskuldbördan, kunde man än mer höja 
tonen. Man kunde göra gällande, att ett återupptagande av 
konferensen vore en meningslöshet, så länge icke likställighets
temat vore erkänt. Tack vare en utomordentlig propaganda 
särskilt i anglosaxiska länder kom detta tema att påverka ka
binetten i oväntat stark grad och efter en del notväxlingar 
hade Tyskland i december tagit hem spelet. Dess parilitets
princip hade funnit de övriga stormakternas gillande. Frank
rike vågade ej förbli i sin isolering. Därmed var den poli
tiska situationen helt annorlunda , och man beredde sig aU 
återvända till Geneve. 

Att det kostat Versaillesdiktatorerna åtskillig självöver 
vinnelse att sålunda äntligen ställa säkerheten och avrust
ningen i paritet i stället för i följdsatsförhållande till varandra 
och ej längre topprida Versaillesfredens omstridda femte del 
som elt manumentum oerc perennius må gerna medges . ~. F .
aktens egen redigering och formuleringen av inbjudan till Gc 
neve gåvo å andra siclan vid handen, att likställighetstemat i 
längden var ofrånkomligt. Motståndet drev upphetsningen i 
Tyskland till sin spets. Nian kände det där som en outhärd 
lig nationell kränkning att se sin siikcrhct beroende av den 
inringande ligans godtycke. Frankrike offrade 30 %, Polen 
42 % av sin budget för militära ändamål; Tyskland hade att 
stanna vid 8 %. Å ena sidan armeer och reserver om c :a 11 
millioner man med fullkomnad utrustning, å den andra 150,000 
knektar utan någon som helst modern slagkraft. Å ena si
dan agressiva flottor , långt starkare än förkrigstidens å clett 
andra ett litet beskuret kustförsvar. Frankrike har på tre år 
nybyggt lika mycket som Tysklands hela tonnage. Det har 32 
ubåtar med 1,000 milsradie och fortsätter kapprustningen med 
36,000 tons capital ships. styrkeförhållandena i ton och an ·· 
tal fartyg ter sig för närvarande sålunda: England 1,143,7<15 
- 284, Frankrike 670,303- 238, Italien 419,055-195 och Tvsk 
land 159,900-44. Faran för invasion t. o. m. från ett P;len, 
som befinner sig i färd med att bygga en flotta om 100,000 
ton i Gdingen, var ögonskenlig. 
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VI. 

Vad likställigheten i konventionsväg ·kan ges för konkret Den .senare 
· b·· l ·· 11 · L l · sessiOnen mn e on , ar eme ert1c ett prob cm , som man eJ heller under h . oc upprust-
elen senare sessiOnen lyckal•s tränga in på livet , allraminst vad ningen. 

rör det maritima lägel. Så mycket främstår som klart, aU 
elen femte delen i Versaillesfreden är att ersätta med ett all-
mänt gällande kapitel, men om detta kapitels närmare innehåll 
gå åsikterna alltjämt oerhört vittskills. Det är nog givet, att 
stormakterna äro villiga att låta Tyskland få exempelvis ubå-
tar och hangarfartyg, om dessa bägge vapen bibehållas som 
legitima. Men antalet enheter inom varje kategori blir bero-
ende för det första på de geografiska och säkerhetsförhållanden, 
som varje stat må kunna göra gällande, och för det andra på 
det rent politiskt-finansiella higct för tillfället. 1\Iåhiincla kan 
saken ullryckas så, att med sannolikhet en rustningspaus kan 
vinnas, om blott Tyskland får sig tillerkänd en ny standard 
efter el t kvotsystem, som i vissa etapper kan föra det upp 
till en viss likställighet eller låt oss äga förmåga att skydda 
förbindelserna 1ill de återskänkta afrikanska besittningar, var-
m ed England redan vinkar. Eller också kan man uteslutande 
fästa vikt vid dc styrkeförhållanden, som må anses utgöra en 
naturlig balans i Öster- och Nordsjön. En avsevärd tysk upp . 
rustning komme säkerligen att efterföljas av en motsvarande 
rysk , och det kan frågas, vad Östersjöns frihet därefter skulle 
få för innebörd för småmakternas vidkommande. Det ligger 
ett uppenbart intresse i att låla den maritima upprustningen 
även för vad angår den region, där vi tiga våra intressen , före-
gås av förhandlingar om elen rent konventionella geslallningen 
av de nordislw havens status. Möjligen kan tanken på e!t 
baltiskt Locarno rycka närmare, ju mer man nalkas ett rust
ningsprogram på solidarisk basis. 

Spörsmålet om en konventions omfattning blir i detta 
sammanhang av synnerlig betydelse. Hittills har man ju ut
gått fdn, att det eftersträvansvärda vore en fullt internatio
nellt bindande konvention. Och dc förslag som framlagts i 
Geneve ha siktat på en dylik allmängiltighet. Uneler diskussio
nens gång har det dock visat sig tämligen meningslöst alt 
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jämställa små och stora, vita och färgades intressen till sjös~ 

och dc r eda n a\·slutade \Vashington- och Londonavtalen gv 

ju Lydligt vid handen, att dC'n regi onala principen har sma 

fördelar. Väl att m~i.rka utgå nämnda av tals giltighet t93o 

och deras förlängning är särdeles problem atisk. 

~[en hur ligga dc politiska in tre, sena till i denn a del för 

närvarande? För Tysklands vidkommande har ick e visats hit 

tills n ågon benög0nhet att på fragam nuyarancl e stadium från 

gå den ren t internationell a aspe klen . Särskilt värdrfullt har 

det m ås t framstå för den tyska cliplomalien att kunna köra 

fram U. S. A. som den s tore inpiskaren. Nedrusta eller betala, 

har ju varil \Vashingtons paroll länge och vä l, och hur förhat 

ligt dclla kommando ii.n blivit h os dc forna krigska mraterna. 

vidhölls intill temat i dag. F rankrike' har väl insett, alt Ameri

ka ej står a lt vinna för någon fortsatt inringning m ed sanktions

makt, m en det har å andra sidan svårt att slita dc band , som 

redan i avrustningshä nseende förenar det med b[tde U. S. A. 

och Japan. Denna dualism {tterspeglar sig tyd ligare än eljest 

i del projek t, som Frankrike å s istone' framlagt och som n~i.r 

mast ter sig som cU europeiskt system , dubblerat m ccl ett in

ternationelll av någo t annorlunda struktur. Det diplomatiska 

spelet kring dessa bägge uppläggningar har tagit sin början , 

men det är förenat m ed alltför många varierande faktorer för 

att kunna tippas redan nu i ena eller andra riktningen . Så 

m yck et är ju i varje fa ll tydligt, att det svenska intresset h elt 

ligger i den regionala principens vidare utformning , och att 

våra anstr ängningar fö r den skull böra rikta sig på möjlighe

terna i denn a del. 
Frankrike har icke försummat alt ge den 11 ya k onferensen 

anledning a tt genast kasta sig in medi as res . Regeringen fram

lade den 14 nov. ett utförligt memorandum i säkerhetsfrågan 

och vad materialen angi'tr äger del sill särskilda intresse 

med hänsyn till förslaget att ick e definitivt avföra de vapen . 

som ev. ulclömas utan endast överföra dem till en särskild 

under N. F :s kontroll stående k ategori, vilken m [t tjäna sank

iiansändamål i fall, varom N. F:s råd har att bestämma. Flot

torna reduceras procentuellt i en omfattning, som konventio -
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n ellt bcslämmcs, och en viss kvantite t av far tyg in om varje 

kategori ställes Lill disposition för hjälp ål a ngripen stat. Ked

rustningen komplettera s m ed politiska avta l, särskilt en pakt 

Medelhavsm ak terna emella n. 

T yskland erkänn es i princip äga rätt att ha samma va

penslag som andra m a kter, varigenom alltså Versaillesfördra

gets avväpningsbestämmelser annulcras, och elen blivande kon

vention ens giltighet samt metoderna för dess rC'vision bli dc 

samma för Tyskland som för de övriga signnhirmaktcrna. 

Men likslälli gh elcns praktiska genom förande m ås le ske i etap 

per och får icke m edföra något enskilt lands upprustning. 

Den första e tappen m edför på flottrustningarnas område , att 

Tyskland Htr rätt a lt hygga samma fartygstyper som a ndra 

stater men inom ramen för det i fredsfördraget fasts ti:illcla to

taltonnagct. 

Det maximumtonnage per fartygsenhet - 10,000 ton , som 

stadga ts för Tysk land, ka n det inte bli tal om att lå ta gälla 

för andra makter, då det vi .~at sig omöjligt att uppnå enighet 

h ärom. Därem ot vill E ngland begränsa sina kryssare till 7,000 

ton, vilket kommer ganska nära de tyska ];;.ryssarnas storlek. 

Ubåtar och det marina anfallsflyget avskaffas h elt och hålle t. 

I sin not av den 17 november uppdrar den brittiske utrikes

ministern ett program av denna mera realisti-ska natur. Det 

heter bl. a. a l t en ing:\ende undersökning givit vid handen, att 

slagskeppens lJC'gränsn i ng t ill l 0,000 tons storlek vore god

tycklig och ick e kund e omfattas av ett allmännare intresse. 

Däremot har E ngland in gentin g emot att med kryssarn as maxi

mcring till 7,000 ton förena en beväpning upp till 8-tums

kanmwr. 

An mer r eali stiskt är det japanska projektet. Det vilar 

på den självklara principen. att anfallsvapnens styrka bör r e

duceras - tacka för det då U. S. A. hotar med en invasion 

på den m andsjuriska sk ådeplatsen -- och hävdar , att säker

hetsmomentet i övrigt alltid måste beaktas med särskild hän

syn till varje lands geografiska läge och 5ärskilda omständig

h eter. Som. maximum för alla krigsfartyg och deras kanoners 

storlek föreslås för 
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Ton. Kaliber. 

Linjeskepp ....... ........ . 25 ,000 355 

A: kryssare .... . .. . ....... . 8,000 203 

B : kryssare ............... . 6,000 ] 55 

Torpedbåtar ...... . . . .... . 1,500 130 

Ubåtar ................... . 1,800 130 

Hangarfartyg förbjudas och slagskepp få ej h a plattfor-

mer för upp- eller nedstigning av flyge. 

De stora sjömakterna få ej av slagskepp ha större ton 

nage än: England och U. S. A. 275,000 ton m ed 11 enheter, 

Japan 200,000 ton m ed 8 enheter, Frankrike och Italien 

150,000 ton. Och av A kryssare: England och U. S. A. 96,000 

ton m ed 12 enheter, Japan 80,000 ton med 10 enheter, Fr:mk 

rike och Italien 56,000 ton. Smnnumlagda tonnaget må för 

de fem sjömakterna utgöra beträffande B : kryssare och tor 

pedbåtar ·150,000 ton och för ubå tar 75,000 ton. 

Som synes tilldelar sig här Japan självt kontingenter, som 

med ens låta det rycka upp i en kategori, som är långt över

lägsen Frankrikes och Italiens. Vad Japan syftar till är tyd

ligen en upprustning, som så småningom sätter det i stån d 

att ta upp kampen med det nedrustade Amerika. Balansen 

i Yttersta Östern är en m ycket ömtålig sak , och vad de övriga 

intressenterna ha att säga om detta japanska projekt blir i viss 

mån proberstenen på deras lust att låta sig överflyglas fö r 

alltid. 
VII. 

Vid ett överslag kan Juan uppenbarligen ej undgå inh·yr

ket, att den nya Genevekonferensen, liksom dess föregångan 

stått ulan tillräcklig förberedelse. Den ställdes inför en mängd 

obekanta x och det blev därför oundgängligen ytterligt svårt aU 

ge arbetet en enhetlig inriktning. JVIed hänsyn till diskussio

nens återverkningar på de regionala förslag, som ha ett domi

nerande inflytande på Sveriges försvarsfråga, är det i varje 

fall all anledning att med oförminskad vaksamhet följa vad 

som förehaves. Lage Stael von Holstl:'in. 
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Meddelanden angående främmande mariner. 
Meddel ande fr :l n hlar i nstalJcns U trikesa vdelning. 

(Januari 1933.) 

Storbritannien. 

De till byg-gnad anbciallda fart~·gcn ur 1932 års program hava 

erhållit :följande namn: 
Kryssare (modif. Leander -typ): Avoll o, PhaC'ton. 

Kryssar e (Arcthusa-typ): Galatca. 

Flottiljledare: Faulknor. 

Jagare: Fcarlcss, Forcsight, Foxhoun d, Fortune, Forc~tcr, Fury, 

F ame, Firedrake. 
Ubåt (Thames-typ): Clycle. 
Ubåt (Sworclfish-typ) : Salmon. 
Ubåt (Porpoise -typ): Grampus. 

Dessutarn byggas 4 >>Sloops», 1 jagarclcpåfartyg, I kanonbåt, tenel

rar m. m. Nybyggnaderna äro tippdelade på både örlogs- och civila 

varv. Clllorning Post, 2 februari 1933). 

Amerikas Förenta Stater. 

Uneler byggnad befinna s ig följande fartyg: 

Kryssare: Jagare: Hangarfartyg: 

New Orleans (61.8; 33). F a na gut (17,7 ; 34) . Rangcr (53,4; 34). 

P ortland (93,:-i; 33) . DPwC'y (10,6 ; 34). 

Astoria (69,6; 33) . Hull (1,G; 34). U ndenattensbå tar: 

hlinneapolis (46,0: 33) . :!\{acclonough (1 ,0; 34). 

Tuscalosa (45,6 ; 34). Tre, so m himu ej er-
Cacl!alot (47,3; 34). 
Cuitlefish (39,1; 33). 

San Francisco (47,5 ; 34) . hållit namn (35) . 

Si ffro rna inom parauteserna angiva, hur långt fartygen 

ccntuellt hunnit mot färdigställandet samt leYe ransårct. 
(Proc., janua ri 1933.) 

pro-
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Japan. 

360 milj. ~-en uppgi1·eti ko mu1a att föreslås till. JadygslJnrgnad 
Jör dc fyra nästföljande hudgetåren och 100 milj. ycu till uppsilttaJ J
de t av .:J marinfl ygkå rer unel e r sa mma tid. Byggn adsplanen skul l .. 
omlatta dt bangariar tyg på 8.000 ton, 2 krys3at·e ]l å resp. 8,500 ton . 
7 st. 1,400-tons jagare, 6 ubåta r , en 5,000tons minl ägga re samt d i 
verse smärre far tyg. 

(Proc. , j an uari 1933.) 

Frankrike. 

Dc två nya ubåtarna >> Ouessanb· och »Sidi-FPrruch » om 1,570 
ton resp. skola OJnedelbart påbörjas i Uherbour g. :Kostnaden beräk
nas t ill c :a 46 milj. frs . pr st. Farten blir 18/10 knop och bestyck
ningen en 14 cm:s kan. och 14 torprdtulwr. 

(Proc., januari 1933.) 

Utvrcklingen i de f ranska jagarnas provtursfarter :[ramgå r a1· 

följan de sammanställnin g: 

Uuspar d 
Valmy 
Verdun 
Vanban 
Lim1 

38,40 k n. 
39,8:5 ,, 
40,2 )) 

40,2 )) 
40,4 )) 

(TA) 

.Bison 
Albatross 
Uerfart 
Cassm·d .... . ..... ... . 

40,6 lm . 
41,9 )) 
·12,3 )) 
42,9 )) 

R evue Maritim e, januari 1933.) 

Lr Revue M aritime, januari 19H3, sid. 103, r cdof;ö r utförligt för 
den f ranska marina flygväsenelds den 27 november 1932 beslutade 
omorganisa tion. 

(hersikt aY de , ,iktigasle händelserna inom franska marinen 1932. 

För :första gången på l ång tid har f ranska m arinen Yarit utan 
ogen ministN. Det gcmcnsai1Jma försva rs ministeriet varade e j så 
länge, att det hann åstadkomma skada . Det varade dock så längP, 
att omöjligheten av dess bibehållande tydligt framgick. 
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:;-lybygguadsprog ramnwt har fu llföljt s. Den Yiktigastc hiindel 
scn \J ii rvi llla g har Yarit stapc lsät1all clct a v- »Dunkc rquc», det fö rsta 
slag·fart~' g, som bö rj at byggati på lO å r. Följande fartyg ha inträtt 

tjänst: 

10,000 tonskryssarPn Duplcix . 
Flygpl anmode rfar tyget Cummandant Teste. 
Ubåtsmock·rfar ty gct J ul es-Venw. 
10 st. stö rre jagare av programmen 1927 och 29. 
Dc s ista ub åtama av prograJJlmen 1026 och 27. 

Följande J:a riyg ha sjösatts : 

10,000 tonskryssa ren Algicr . 
2 st. stö tT<' jagare - ck sista av vrogrammet för 1929. 
4 st. större ubåtar av programmen 1928 och 29. 
4 st. mindre ubåtar av programmen 1929. 
2 st. avisofartyg för kolonialtjänst 

Följande fartyg h a förlorats: 

1 st. stö rre ubåt (Promethe). 
1 st. transportfartyg (Seine). 
övningarna ha bedrivits i normal utsträckDing. 

Skol kryssaren » .Tcamw el' Are» h a r n! gått på en mo m ånadcrs 
värlclso msrgl in g. 

(Le Yacht, 7 januari 1933.) 

Dc fö rsta pa ren av clc nya ubåts jagarDa komma att sjösättas 
under vårcD. Dc hava 148 tons deplacement och drivas av diesel
motorer. Enligt »L es Flottes el(' Co mbat» har Frankrike f. n. 42 st. 
ubåtsjagare, var av 27 st. om 60 ton och 15 st. om 128 ton. Farten 
å dessa jagar0 h åller sig omkring :16- 17 knop. D e nya ubåts ja 
garna komn1a givetvis aH bli lw tydligt sn abbare. 

(Le Yacht., 7 januari 1933.) 

Nätui.liiggarcn »Gladiator» kolllJJJCr ntt s jösättas den 10 näst
kommand e apri l. Följande detalj e r ä ro kända: längel 113 m ., bredel 
13 m., djupgående 3,5 m. och deplacement 2,330 ton. Drivkraften 
blir dieselmotorer ont 7,700 hästkrafte r och farten beräknas till 20 
knop. Artilleriet utgöres av 4 st. 90 mm:s kanoner och 6 st. kul
sprutor varav 4 för luftvärn. 

(Le :Moniteur el<> la Flotte. 14 januari 1933.) 
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Italien. 

Det ]låslås, atl Italien so111 Hwh·ild- till >> Dunkerque» planerar 

ett fartyg på 27,.100 ton. 33 knops [a r l och 9 st. 38 cm :s kan. :llot

sva rancl<' data Jör »Dunh•rquc >> iiro som bd.;ant 26,300 ton, 31 kno1• 

uch 8 (cY. \l) st. 33 cm :s l-: an. 
(Proc., januari 1933.) 

Tyskland. 

~fan tror ich i Frankrikl' på den officiella uppgiHen, a tt 

»Deutseh lanch ska l l gönl endast 26 knop och de t påpekas att man 

sedan gammalt icke kan litn pi'> officiella t,\·ska :fartuppgifter. starka 

skäl tala fö r ait fa rtYget kommn att kunna göra 30 knop på 12,000 

tons de p l n cement. 
(Proc., januari 1933.) 

Holland. 

'Följande data uppgin~ för cleu nya kryssaren: Längd: 170.R 

m., breeld: 15,3 m., cljupgåen de: 4.9 m. , deplacement: 6,580 ton (6,000 

stancl.-ton), högsta fart: 32 knop. ekonomisk fart: 15 knop, artilleri : 

G st. 15 cm:s lmn. l 3 clubbeltorn, 2 förut och ett akterut, samt 4 

st. 10,5 cm:s kan. För ubi\ten K XlV, som påbörjades i maj 1930. 

nämnas följande data: längd: 73,5 m., bredd: 6,51 m.,- djupgående: 

3,8 m., deplacement: 765/1019 ton, 2 motorer om 1,600 hkr., fart: 17/1) 

knop, 1 st. 8,8 cm:s och 3 st.. 40 mm:s maskinkan., 8 st. 53 cm:s tor

pedtuber. 
Ubåten O 15 (för hemlandet) intriidde i tjänst i juli 1932. 

Följande data uppgi vas: läng:rl: 60,6 m., brPcld: 5,7 m., djupgåenclP· 

3,6 m., deplacement : 548/691 ton, fart: 13/8 knop, 2 st. 40 mm:s art. 

lv. kan., 5 st. 53 cm:s torpedtuber. 
(La l{pyue )[aritimc, januari 1933.) 

Portugal . 

Marinhudgeten 19;~:2-33 uppgår iill 261 milj. e~eudos, motsn 

randP i sYcnsk yalula något ÖYer 4.3 milj. kronor. 
(La Rente :Maritime. LlccemhPr 193~.) 
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Mari nbudgeterna. 
Drasscy·s 'Na1·al 6:: Shipping Annu::ll uppgiver 

1932- 33 till följande lwlopp: 
JJ\al·inhudgderna 

Sto rhritannicn . . ... . ... . . . .... .. ....... . . ... . . 

Förenta S1ate rn a ..... . ..... . .. . ........... . . 

Japan ............... ..... . .. .. .. ............ . 

Fr ankrikt• ............ . . .. .. .............. . .. . 

Itali en ..... . .. . . .. ... . .. . . .. . . . .. . ........... . 

Tysk l and 

32,853,31 ~ pund. 
318.900,;141 cloU. 
211 ,700,712 y en. 

2,411.,263,377 lrancs. 
1,57 4,923,277 lire. 

183,504,350 mark. 

Omriiknas dessa belopp i SYensk Yaluta 

rundade siffror (använd kurs inem par<lDtes): 
erhållas följande av-

Stor b ritannie,u (1.8,&0) ... .... ................ . 993,6 milj. kronor. 

Förent a Staterna (5,47) .. . . . .... ... . . . . . .... . 1,744,4 )) )) 

J apan (L19) . .. . ......... . . . ... . ......... . ... . 251,9 )) )) 

Frankrike (0,21) .. ... .. . ... ....... . .. . .. . .. .. . 306,4 )) 

Italien (0.28) ................ .... ......... . ... . 441,0 )) )) 

Tyskland (1,31) ... . .. .. ..... . ........... . . .. .. . 240,4 )) )) 

A n m. Dt'träfrandc elen relatiYt riuga summan för .T apan är 

att m ä rka, att för 1933-34 ilskats c~j minch·e än 530 milj. yen (654,!) 

mil j. kr. ). varav 7} milj. yen (S8,:3 m il j. kr.) för manclschuriska och 

Shangh ai-expeditionern a. 

Fartygsbestånden. 
Följande sal\lmanställning aY Lireliga (F) och unclet· byggnad 

befintliga eller lwviljade (D) fart yg iir Yerkställd på grundval av i 

The Nav.\", Jehr. 1933, fijrekommamlP uppgiftPr. 

hj !=;:' ~ 
~- ~ e. 00 

r;n Fr~ ~ 
~ ~ §' ~ 

~ [ Fartygsslag 

F l B F l B FTl3 F l B F l B F l B 
----------~-+--~--~-+--~--~-+--~--~-+--~--\ 

ln\
1

- 15 - 1011-S!agfartyg ... 

Kryssare ..... . 

Hangarfartyg 

Flottiljledare 

Jagare ....... . . 

Ubåtar ........ . 

52 lO 20 7 31 2 

7 - 3 l 3 l 

17 3 

251 8 99 6 

9 

22 

l 

19 

61 135 21 

54 10 82 2 60 4 75 

Tidskrift Sjöväsendet. 

l 

5 

12 

29 

4 

20 

l 

20 

G7 
42 

8 

9 
29 

4 

6 

1G 

3 

s 



- 110-

Innehåll i åtskilliga maritima och krigsveten
skapliga tidskrifter. 

(Forts. från h. 1, sid. 60.) 

Militiirpedagogik. 

The development oE the laculty of command. Capt.ain John W . 
Greenslade. Proc. maj/32, s. 72.1- 31. Ett fö redrag h ållet no
vember 1931 vid "Postgradnate Sehooh Annapolis, vari be
handlas utvecklingen av fö rmågan och färdigheten att för a 
befäl. Hi storiska exempel och utialanden anföras. Läsvärd 
artikel. 

Militärpedagogikon i skottlinjen. Genoralmajor L. Lilliehöök. Krigs
vet. ales handl. och iidskr. 4. häft./8:!, s. 81- 90. Undersökning 
huruvida den kritik, som kornmit militärpedagogiken t ill del , 
är berättigad ell er Pj. Läsvärd. 

Officerare och vederlikar: rekrytering. 

A walk t hrough the nav a l academy in bygonc da ys and t oday. P . 
H. Magruders, secretary, Naval Academy. Proc. maj /32, s. 673 
-88. Historik över amerikanska sjökrigsskolans utvecklin g 
genom tiderna. 

BeLilsordningen i den britiske marine. Premi erlöjtnan t T. Stamso. 
N. T. f. S. juli/32 n:r 6, s. 283. Redogör för ofl'icersut.bildningen. 
Tj änste- och liefordringsförlJ:Jll :lnden a i engelska flottan. 

The naval war college. Captain John Stapler, U . S. Navy. Proc. 
aug./32, s. 1157- 62. En kortfattad hi storik av amerikanska Na
val War College utveckling från bc)gynnelseårot 1865. 

Examinations Ior promotion ot junior ofJ"icers. Ensigu J. R. I-IailP, 
U. S. Nav;y. Proc. sept../32, s. 1264-66. Födattaren ifrågasätter 
nuvarande systorns effektivitet sam t. r edogör för n ågra syn
punkter, vilka framkommit genom iakttagelser av och diskus
sion mellan yngre oiJicernrr- . 
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Officerare och Yedl'rlikar: utbildning. 

The siudy of war b,v junior ofiicPrs some further views and expe
riences. IL U. S. I. aug./32 n:r 507, s. 527. Artikeln är upp
delad i 3 avsnitt där en of:f'icer från flottan och 2 fr ån armen 
ytterligare belyser huru dc' anse aH de yngre orf'icc rarnes stu
dier böra läggas. 

An academican in the naval prefession. ProL \Villiam H. Crew, 
New York Univrrsity. l'roc./32, s. 1110- 15. En kritisk gransk
ning av den amerikanska sjöofficerens clt.bildning, särskilt vid 
N a val Academi. Läsv~irrl. 

Growth of naval officers. Captain Forde A. Todd, U . S. Navy. Proc. 
scpt./32, s. j 325-32. En undersökning av sjöofficerens utveck
ling såväl fysiskt och p3ykiskt som beh·äJfande karaktär och 
yrkesskicklighet samt påpekar en sttdan undersöknings bety
delse för tjänsten. 1Iyekct läsvärd. 

U mleroffice,rskåren: re kr~· terin g. 

Petty officers. Captain G. J . How cliff, U. S. Navy. Proc. sept./32, 
s. 1253- 63. En granskning av >> pctty officers >> rekrytering 
från den värvade personalen med erinringar angående uttag
ning och u tbildning för tjänstens olika grenar jämte förslag. 
Artikeln Jört.ydligas av talJlåer. 

l<'öt·svarsfrågan, arviigningen. 

Let's pull togetehr. Commander H. H . . Frost, U. S. Navy. Proc. 
aug./32, s. 1175-8:5 . PåpPkar het;ycklsen av det goda samarbe 
tet mellan marin och arm•i med exempel. Mycket Hisvärd ar
tikel, icke minst för arm6o·fficeraro . 

ForsvarssyHJrsm:llots realitet. Comnwnclör OppegaarcL N. T. S. nov./32, 
s. 453-78. En ko r t hamst.'illning av ck fundamentala faktorer, 
som förorsaka 1'1· i g, med exempel på förhåll anden och händel
ser, som visa att för sva ret icke ostraffat kan tillbakasät tas. 
Myck et Hisvärd art ikel, särskilt för fredsfantastcr. 

Ha ntlelsflotta11s hel'älsutbilduing. 

The education of morcllant marine oUicers. Captain J. H. Tomh, 
U. S. Navy (Retirecl). Proe. sept.. /32, s. 1277- - 84. Påpekar nöd
vändigheten av en god utbildning och uppfost ran av handel s
marinens befä l. Nuvarande skolor i Amerika iiro föråldrade, 
sakna modern materiel fö r undervisning m. m. jämte erforder
ligt antal lärare. F örf. lörPslår hot mot dessa n1.i ssförhållanclen. 



- 112-

Världskriget till sjöss. 

The austrian navy's part in the escape of >> Goeben>> and >>Breslau>>. 
Beda von Berchem. Proc. maj,32, s. 701-706. Behandlar för
handlingarna mellan tyska och österrikiska sjökrigsledningar
na, ang. understöd för Gocben och Breslau. Dc österrikiska 
synpunkterna försvaras. Läs v ä r d artikel. 

Engelske of franske undervandsbaades cleltagelse i Dardanellerfelt. 
taget. Orlogskaptajn F. A .. H . I\j0lsen. D. T. S. juni/32, s. 
233-68. Redogörelse för de föreläsningar som hållits vid Ecole 
de Guerre Navale sistlidne utbildningsår beträffande förevaran 
de ämne. Oversikt uppgjord av u-båtsofficeren Lienterrant de 
Vaisseau di Ferandy, som personligen deltagit i operationerna. 
Verkan av u-båtarna i stort sett lika stor som för tyskarna 
under oinskränkta ubåtskriget. L'i.svärd artikel. 

Naval gunfire in support of landings lessons from Gallipoli. Lieu 
tenant WalteT C. Ansel, U. S. Navy. Proc. juli/32, s. 1.001-12. 
Författaren söker hl. a. med stöd av uppgifter ur den engelska 
>>Official Military History >> systematisk behandla eldunderstödet 
under landstigningsl'örsöket vid Dardanellerna samt därav dra 
ga slutsatser. Läsvärd artikel. 

The Conquest of the Baltic Islands. Captain G. von Koblinski, Ger
man Navy. Proc. juli /32, s. 971-84. Förf., som deltog såsom 
sekond ombord kryssaren Karlsruhe, redogör med stöd av offi
ciella dokument och personlig upplevelse för detta intressanta 
kombinerade företag, vilket lyckades så väl. Mycket läsvärd 
artikel. 

Das englische Seekriegswerk (5. Band) uber den U-Bootskrieg 1917 
18. Kapitän zur See Saalwächter. M. R. juli/32, s. 289-98. 
Förf fortsätter resencion från föregående häfte. Särskilt be
handlas konvojsyst. Läsvärd. 

The german official account of the submarine war on commercP. 
Captain G. P. Thomson. R. U. S. I. aug./32, s. 504. Intressant 
recension av Amiral Spinellers historiska arbete om tvska ubå
tarnas handelskrig (från krigets början till 22 febr." j 915, da 
tyske kejsaren gav tillstånd att sänlm handelsfartyg utan förP 
gående varning). 

N a val artiller y in support of an infantry attack. B eda von Berchem. 
Proc. sept./32, s. 1307-13. Redogörelse för österrikiska flottans 
deltagande i nedkämpandct av Mentenegro år 191G. Särskilt vid 
striderna om Mt. Lovcen. 
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Värhlskri~et luften. 

Die bedeutsamen FalHtcn des »L 59>>. Kapit.änleutnant a. D. Breit
haupt. M. R. sept./32, s. 399-409. Redogörelse för dc djärva 
Juftskeppsfärder som under världskriget utfördes av tyskarna 
bl. a. i'ör att lämna erforderliga krigsförnödenheter till tyska 
trupperna i Ostafrika. Omfattar följande avsnitt. 

1. Ostafrikafärden överväges. 
2. Förberedelser. 
3. Första lyckade försöket. >>L 67>> :s undergång. 
4. >> L 59>> :s första startförsök 
5. Andra försöket. 
Artikeln, som är läsvärd, kommer att fortsättas. 

Die bedeutsamen Fahrten des >>L ö9>>. M. R. okt./32, s. 438-48. Fort-
sättning från föregående hii.fte och omfattar följande avsnitt: 

1. Genomförandet av den planerade Afrikafärden. 
2. Händelserna under denna märkliga färd. 
3. Ytterligare planer. 
4. Anfallsfärder . 
5. Slutet. 

Norge. 

Vilde undervannsbåtenes avska[felse skade Norges fm·svar? Kaptein 
G. Hovdenak. N. T. S. okt./32, s. 389-96. En undersökning 
beträffande ovanstående spörsmål med anledning av en artikel 
i detta års julihäfte av kaptein Olafsen. Författaren kommer 
ti.ll den slutsats att ubåtarna sannolikt icke komma att av
skaffas, men om så skulle ske har Norge ingen anledning att 

direkt beklaga sig. Läsvärd artikel. 

Förenta Staterna. 

Our naval Policy. Admiral W. O. V. Pratt, U. S. Navy. Proc. juli/32, 
s. 953-70. l\Ied anledning av diskussioner i amerikanska pres
sen tager amiralen till orda. Följande avsnitt. 

1. Atmosfären före kriget. 
2. Två stycken nuvarande synpunkter. 
3. Första steget mot paritf't och stabilisering. 
4. Vad är pari te t? 
5. Bör vår sjömilitära politik vara moderat eller extrem. 
6. Följden av \Vashingtonkonferensen. 
7. storleken av vår sjöstyrka och vad skola vi 1~ygga. 

8. De typer vi böra bygga. 
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!J. Hum bör Jlot.tan utvecklas. 

10. Anustuing kontra Lcgr iins ning ay rustni ngarna. 

11. lir flottan en betalande kancern r 
12. Hur långt kan man med ei1 kerhet gå i ncclru3tn 

det orubbliga minimum? 

13. Har verkan a'" ·w ashington och London-konferens0rn a 

varit god? 

14. And ra faktorers inverkand e på vår sjömilitära politik. 

Hi. Efterskrift. 
1\1:yeket läsvärd artci.keJ. 

Are there any snUors in the Navy. AlJred :F. Loomis. Proc. sept./3~, 

s. :1.267-GS. lJnde rsh yker sege lfartygstjänstt-us vä rd e både för 

sjömanskap och naYigering.>tj itnsten. 

Bemerkninger om utviklingen av enclel materialer som bruke~ i U. 

S. A:s marine. Ingenior T. FJodmark. N. T. S. okt. /32, s. ,102 

-7. l:tdrag ur ett föredrag av Rearadmiral George lT.. Itock 

i »The Society of Naval Architeei:s and Enginecrs>>, Ncwyork, 

den :1.9 oc h 20 no v. 1!)31. 

Danmarks föJ·s ,·arsfråga. 

Danmarks nya :lörsva rsorclning. Red. Krigsvet ales handl. och 

tidskrift ~. häftet/32, s. :1.61- 68. .Redogörelse för lagförslaget 

av elen 11. mars :1.93:1. samt jämförelse mellan de danska härord

ningarna av år 1922 och av år 1932. 

Er det danske Sovfl.'rn odelagtr Kommanclörkapt ajn Paul Ipsen. D. 

T. S. juni/32, s. 269-77. Polemik mot en lika betitlad artikel 

av greve Bent Holstein, vari elen s istnämnde kraftigt går till 

angrepp mot s~Jlojtnantse l skapets uttalanden av elen 18mars 1932. 
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Utdrag ur kungjorda patentansökningar 
med<lelade genom Th. Wawrinskys Patentbyrå, Stoekholm. 

l 
Diarie-1 

Datum nummer 

l /12 --32 :2001 /30 

3010/Bl 

1578/27 

2872/30 l 

149/20 
2553/30 

644/32 

1371 /31 

3655/29 

4221/30 

Up pfinningens art 

[~,·l,nw rdnil ll!" för s lu1na ekktriska Jllotorer, ge-

. nerato re ~ elle-r liknande maskiner. A/B. 

L j ungströms .\ngturbin, S.tockholm. 

TPnnostat. Pi aten-Munters .Re"frigorating Sy-

stt•Jn A/H., Stoekholm . 

.Fö rhrännings u1o lor nwd hråosloi nsprutning och 

sjä lvtändning. Aero A.-G., Ki.issnacht am 

Rigi, Schweiz. 

Anordning fö r matning av i"örbränningsmotorer. 

M.. J. A. de Malvin de Montazet och l. Jo

han sson, At·genteuil, Frankrike. l 
]<'lottörfri . .fö·rgasare." H ... Hofmann, L.ei~zig .. 

FlottörrPgleracl spnclarefo rgasarc. (T1llagg till 

patentet N :r 73963). R. Malin och Firma 

Th eodor Haasc, Ohemnitz/Sa., Tyskland. 

L a"Ti rwsanord ni no· fö 1· maskinge ,·är eller dylikt 

. "'på lu[tfart~' g.'"'F. Mannebach. Dessau-Anhalt. 

\ 'c·n1ilanordning för rdarcleringsanordningar vid 

starta J> para te r för flygmaskiner. Mactag

"a rt Seott & C o. Ltd., Midlothian, Skottland, 

~ch \ V. A. Davidso n Forbes, London. 

Anordning· vid luck-ka rmar å fartyg eller dy

likt. G. N. Westerberg, Halmstad. 

J\1 i n u t l iigg;mcle unclt· rYa ttensbå t av enkelskrov

typ. N. V. l(oninklijke "Yiaatschappij »De 

Sclwlcle '' · Sclwl'pshbouw- en ~Terktmgenfab

rif'l.;- . \Viessing·c·n. Holland. 



-116-

Uppfinningens art Datmn / Diarie-r 
nummer 

----7---~------------------------
1/12- 32 :2949(30 Säkcrhctsanorclning .-id slutstycke fö.r artilleri

PJaser. Rhcinischc Mctallwaaren- und Ma 

schiJwnfabrik, Dii sseldorf-Derendorf. 
5193/31 

8/12-32 219/29 

3226(30 

4070(30 

4289(30 

1712(31 

218(30 

5049130 

3484/31 

1092(32 

5191(31 

5399(31 

3288/30 

3507/31 

5344(31 

.Anordning Jör förlindring nv 0lclhöjden vid i la 

vett anbragta eldvapen . Rh einische Metall -
1 

w a aren- und Maschinenia brik, Diisseldol'f l 
Derendorl. 

Anordning vid linsapparater iör ljussignal e-l 

ringsändamål med automatiskt utbytbara r f'- 1 

sf'rvglöclkroppar. Svenska Aktiebolaget GaR l 
aecumulator, Stockholm-Liclingö. 

Anordning för alstrande av korta vågor. .A .[ 
Esau, .fena. 

Olj ebrännare av s. k. clroppförgasningstyp. E. 
Rupertz, Stockholm. 

Sliclrrglering för luft- eller gaskompressorer. 

Broom & \Vade Ltd., Buekinghamshire, ocl1 
E. Prestage, London. 

Låsmutter. A. Sundh, Hastings-on-tbe-Hudson. 
A. F. S. 

Anordni_,ng vid rullagr~· för __ upphettade axl~r. 1 A. G. Brown. Boven & C1e, Baden, Schweiz. 

.Lager särskilt för kolvstänger. T. Stacke. j 

Schmidtheim, Tyskland. 1 

RadiallagP r mod lagerblock AB. Norny, Stock
holm. 

Rullager med koniska rull ar. AB. Svenska Kul

lager Fabriken, Göteborg. 

Anordning J'ör samtidig öppning och samtidig 

stängning av flere ventiler. C. Schäfer, So

lingen-Weyer/Rhld, Tyskland. 

Hanclregkringsanorduing för avstängningsven

tiler. AB. J. C. Ljungman, Malmö. 

Balunseringsanorclning för rotationspumpar. AB. 

Separaror, Stockbolm. 

Anordning vid fart.ygsluckor. R. Mae Gregor 

och :Mae Gregor & King Ltd, London. 

Trefotslave H. Rheinische M etallwaaren- und 

J\fa.sC' h i n r·JJ fabrik. Di.isse lclorf-Derenclorf. 

l 
Diarie-1 

Datum nummer 

8/12-32 1480(29 

5702(29 

15(12-32 951,29 
376(31 
:235/28 

2150/31 

2456(30 
1575/31 
5029/29 

22/12-32 552(30 
1364/31 

2915(31 

5199(30 

29 /12-32 4234(31 

4145(30 

1799(31 

4365/30 

964/29 
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Uppfinningens art 

övervakningsanordning för elektriska signalled

ningar. V creinigte Eisenbalm-Signalwerke 

G. m. b. H., Berlin-Siemensstadt. 

.Anordning Jlir rempering av l'iektri.ska tidrör. 

Rh einische M et. a l l waaren- und Maschinen

Ia h rik, Di.issf' ldorf-Derendod. 

Termostat. G. Edström, Enskede. 

Tändstift. A/B. Bror Berger, Stockholm. 

l' ackningsbox med vätsketätning. Schering-

Kaltlbaum A.-B., Berlin. 

R egleringsanordning med servomotor. T. Källe, 

Säffle. 
l'ropcll er. J<'. Melcher, Wien. 

Propell er. H. M. H.iis, Oslo . 

Kärnrör med utbytbar insats. Rheinische Me

tallwaaron- und j\1aschinrnfabl'i.k, Di.issel

clorJ-Derendorf. 
Lyftpropellersystem. P. Trojani , Rom. 

Hjul av flygmaskinstyp. The Gooclyear Tire & 

Ruhbe1· Co., A kron , A. F. S. 

Anordning :för dämpad stabilisering av kroppor. 

Ges. flir Elektrisehf' Apparatc m. b. H., Ber

lin-Marienfel de. 
Framdrivningsanordning för fartyg. S. Ham

merstein, Iiotterclam. 

Avtappningsanordning vid ångturbiner av radial 

dubbelrotationstyp. A/B. Spontan, Stock

bolm. 
Anordning för ~utom atisk ljudstyr leereglering 

vid radiomottagare. Telefunken Gesellschaft 

fi.ir drahtlose: Telrgraphie m. b. H., Berlin. 

Anrenn. Socicte FranGaise Radio-Electrique, 

Paris. 
Anordning vid bränslemunstycken för finfördel

ning av flytande bränsle medelst ånga eller 

komprimerad luft. The Clyde Fuel Oil Sy

stem Ltd., Glasgow. 
Säkerhetsregulator för förbränningsmotorer. In

ge·rsoll-Rancl Co., New York. 
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Datum l Dia rie- l nummer Uppfinningens art 

29/12-32 5423/30 Drivanonlning vid !Jränslcplllupar för förbrä n-

4/1-33 

12/ 1- 33 

ui11gs mutor t•r. .\laschincniabri k Augs il u rg-
Nlirnhrrg A.-G. , Augsburg. 

3956/31 Anordning vid lm!- r·l le r rullager. ~'1·ir, cl. J\:ntpp 

4709/31 

4007/31 

:2432/25 

5488/30 

5011 /30 

639/32 

4431/30 

1654-/31 

1592/32 

2977/31 

3163/30 

3190/31 

93:d/31 

4256/31 

554/30 

A.-G., E ss,• n. 
U thythar l ag(• r kro p p. Sic· m t•n s-flc- h uekertw erkr 

A. -U ., Ilt'r lin-Siclllcnsstadt. 
'Ll ntlili iOrdJJing fö r iH-iinnarl' för Jldaude bräns

lr•. A .8. Förhrä.llningsappara tc:r, Stock.holm. 
Anordn in g för konh·oll e ring av en maskins has

ti g ll f't. S1-anclard Elrct-rir A /S, Osl o. 
Anord11in g fö r regle ring av tillförsrln av bräns

](• oclt lurt till hrännare för flytande br ä ns
lt•n. i l il. Noreli ska Armaturfab ri kerna , Gö
teborg. 

l\acl i a Il a ger 11Wrl lagerbloc k. AB. Nom_,., Stock-
1101 111. 

S~i k r i 11 p:~:::;anorclni 11g 

AB. Norn iska 
hol m. 

v id avstängningsventiler. 
Armaturf:abrikerna, Stock-

Rör('l '<<'Öv nföringsanorclning. The Renold & Co-1 
Yf'n try Ch a in C' o. L t d., M:mch este-r. 

Styr anordning fö r laclclranwn vid magasillsge
·,•i.i r. R. von Fromrner , Budapest. 

Patronutdragarr f ör r lcl vapPn. Soc ipt;, Italiana 
Ernesto Breda, Milano. 

Autom atpisto l mt'd rPkylrranclP pipa. Falwique 
NationalP el' Arnws de Guerre S. A., Lie ge. 

Anordning- för fjärrmätning meclPlst strömim
pu \sr r. l ,anclis & Gyr S. A ., Zu g. 

Stickkonta ktanordni ng. SiPmens-Schuckcrtwer-
kP A. G. , Rerlin-Siemensstaclt. 

Anordning vid rotorer för elektriska maskiner. 
A H. Spontan. Stockholm . 

Amnen för rotorkärnor till turbogeneratorer och 
elylikt jämte sätt för deras tillverkning. AB. 
Spontaa, Stockholm. 

Till satsmedel Jör mo1o rbränslrn . I. G. J!' arben
iJiclustrir A. G., FraukCurt a /M. 
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Uppfinningens art Datum l Diarie- l nummer 

----·--+~ ------~---------------------------------
\ 't ·nt ilanon\ning lih en omkastbar rotations

JlLllll]J . Y. A. l{j;•er, lCötwnhamn. 
12/l-33 \ 

> 

19/1-33 

, .. 

4939/30 

2755/ 26 

2757 J:26 

648/32 

2576/30 

5 124/30 
402l j32 

2530/31 

Anordn ing lör i"jä rr iiYerför in g a,- kompa~s l ägen. 
H olmes Navif2."a1ing Appa r atu s Co. ln c., ~<'W 
York. 

Ht•gi ~ 1 rl'ran clt· kompass. ll olmes Navigating Ap
paratus Cu. I nc. , Nu\\' 'Lork . 

A v ga sc-en L r il u g a iiläk t för iörb r ii 11 oingonlO tore r. 
A. l1iichi , \Vin lntllllr. 

Sj iilv li\sanrlc karhinhah. 1\: .. 1. Tsaksson, Stocl\
hol rn. 

Anorcln in g vid tr,Ycks mörjkannor. R . .J. H . N at
ltorst , :-i1·ockhol tn. 

Smörjpunl]l. Bober t Gosc lt A.G .. Stuttgart. 
Utd:-;\ing~.' anordning (ll llll'kanisk koppling- ,, ) mel-, 

lan \'Il d ri vande ocb mt clr ivcn ax('\. AB. 
Gasaccu mul ator , Lidingö. -

Förf a rings~i i 1t lör svPtsning. T he L i nclP Air 
J' roducis Co. , NL'W York 

37"13/30 A11ordning Yid f l~·gpian sv in gar. ·E. O. F. Ld-

4452/29 

4575/31 

1246/28 

1503/30 

1857/30 

612/31 

vanclrr, Skara. 
Anordning vid förviL rman• med 

v id rn tuhplåt f iista tulwr. 
kr' n, G iitchorg. 

U-l:orm böjda 
A/B. Götawr-

Ano rdning vid YattcnsHmdsvisarc , vid vilka gla 
srt äl' anbragt lllellan e n stel huvuddel och 
n·lativt- clrnna utsvcingbara organ. Sclläf 
:fl'r & lluclcnhcrg. ]l'[agclt'burg-Buckau. 

H opHistni ngsanonlning ,·irl skoYclr ingar för ra 
d iala :'mg- r ll Pr gas tu rbiner. (Tillägg till 
pat\·ntd N :r 72830). A /B. Ljungströms A_ng
turhin, stockhol 111. 

Lc·cl si,pnrappa rat för axi c•lla r:xpansionss trg vi r l 
cl uhbclrot ations rad ialturbiner . Allmänna 
SvPmh E lPldriska A/B., Västerås. 

llanialturhin av cl uhhclrotations typ, för;;rclcl m ed 
f\Pn' St' parata axie ll a låg-b'~rckshjul. All
männa SvPnska Elcldriska A /B., Vfistcrås. 

L u [t pumpanordning vi el kon d ense r i ngsångmaski-
11('1'. !\ /R J.indh olnwn-:Motala, GötC'borg. 



Datum l Dia r ie- l nummer 

19/1- 331 3:228/291 

' 2075/30 l 
16l j20 

950/30 

1818/:28 

26/1-33 2952/31 

1277/31 
lll0/31 

171 J31 

363/30 

3759/30 

1704j31 
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Uppfinningens art 

Anordning vid rotat i.onsmaskiner. T. Ramen , 
} .. ppolviken. 

::ik:ycldsanordning v1d ång- eller gasturbin för 
hög temperatur. A/B. :Milo, Stockholm. 

J\ xialbloc kl n ger. A/B. Karl staels hl ek. Y erkstad,l 
Karlstad. 

.Lå~mekanism vid gasdrivna maskingevär . Auto
matic Gu ns Incorporatccl, \Vashington. 

Anorrlning Jör t<'mpering av elektriska tidbrand-l 
rör. Hl tPin ische Mctallwaren- und :Maschi
ncnJabrik. Dtisseldod, De renclorf. l 

:::>trålknstare J'ö r bläJ1clfri belysning. O. V. Jen-1 
sen ocll J. C. H. Rom mer, Köpenhamn. 

1 
Alumini umlf'gcring. J\olls-Royce Ltd, Derby. l 
Förbrän.ningsmotor. Acrol Engine Corporation, 

New York 
Anordning för startning av dieselmotorer eller 

moto!·er , som dr ivas med tu n ga ol jor. :Mars
hall Sons and Co. Ltd, Gainsborough, Eng
land. 

Apparat 'för alstring av konstgjord spridnings-
dimma. Hanseai.ischc Apparatebau-Ges. 
vorm . L. von Bremen & Co. m. b. I-L, Kiel. 

::itr illkastar c för fartyg. A. V. Holm A. B., 
Stockhol tn. 

Brandrör för roterandA projektiler. E. W. Brandt, 
Par is. 

T h. W awrinskys Patentbyrå 
Innehavare: H. ALBIHN 

16 Birger Jarlsgatan, Stockholm. 
Telegrafadress: WAW, s tock h ol m . 

Telefoner: Rik s 749 11, (Väx el), 7491 2, Allm. ö. 2248, !ng. Alblhn privat 74913. 
GRUNDAD 1891. 

Ombesörjer uttagning av patent och registrering av varumärken 
mönster och modeller i Sverige och utlandet. 

Verkställer tekniska översät tningar och utredningar rörande in
trång i patenträtt, patents rättsliga omfattning, giltighet m. m. 




