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Berättelse
över Kungl. Öl"'logsmannasällskapets arbete under
det förflutna arbetsåret.

Sällskapet har varit samlat till sju ordinarie sammanträden, vid vilka följande årsberättelser avgivits:
Artilleri och handvapen av Ledamoten Wachtmei~Ster.
Torpedväsende av Ledamoten Ljllngberg.
Flygväsende av Ledamoten Rudberg.
Navigation och sjöfart av Ledamoten Ekstrand.
Skeppshyggeri och maskinväsende av Ledamoten Undberg.
I Sjökrigskonst och sjökrigshistoria av Ledamoten Haa-

I
I
I
I
I

nwiL.

har Ledarnoten Broman hållit ett anförande
över ämnet '' Bör Stockholms station hirflyttas till Lidingön
·eller någon annan avsides liggande ort'' ,,
Diirj~imte

Tidskrift

Sjöväsendet.

43
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Inom sällskapet hava följande förändringa r inträffat :

Med döden avgått:
l Hedersledam ot.
l Arbetande Ledamot.
l Korrespond erande Ledamot.

Uppflyttats från Arbetande till Hedersledom öter:
Konteramir alen Unger.
Konteramir alen \Vester.

Minnesteckningar
för edragna vid Kungl. örlogsmannasällskapets högtidsdag
måndagen den 16 november 1931.

Tillkommit:
Såsom arbetande Ledumöter:
Mariningen jör G. Holmberg.
Majoren vid Kungl. Kustartiller iet H. Ås tröm .
Kaptenen vid Flottan E. Toren.
Romendörk aptenen E. Borweng.
Kaptenen vid Flygvapnet L. E. Tornbery.
Kaptenen vid Flottan T. V. fl. Thoren .
Kaptenen vid Flottan H. Bager.
Kaptenen vid Flottan J. E. Samuflson.

Sels om Korrespond erande Ledamöter:
Professorn W. Weibull ,
Disponente n H. Th. Holm.
Artilleridire ktören N. J-iessle.

H er r Ordför:mdc· !
::\lina Herrar!
Enligt gammal h ~i.vcl brukar på Kungl. Örlogsmann asällskapets högtidsdag minnesteck ningar uppläsas över sällskapets under år et avlidna ledamöter. Jag sekreterare n fullgör
härmed en kär plikt genom alt föredraga:
MinnestecJ..:ning över

.A miralen Hägg, förfallad av Hedersleda moten Lybcck.
MinncsiecJ.: ning över

Kommendö ren Sund.- tröm , författad av Hedersleelamoten Gustaf Dyrssen och
Minnesteck ning över

Navigations föres låndnren Thore, författad av Leda moten Ulff.

-
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netecknade den vittbefarne sjömannen och tänkande människan, drag som å terspeglade hela hans långa, verksamma och
av rika intressen fyllda liv. Man ser honom levande framför
sig, när man i minnet återkallar hans livsgärning.

t

F. d. konteramiralen Jacob Hägg.

Skymningen hade börjat falla och det Yar helt tysl i
ateliern. Väggarna voro fyllda av ypperliga teckningar , clsuingar och tavlor, de flesla med motiv från havet, p:l frise n
stod en präktig fartygsmodell och på staffliet syntes en änn u
icke slutförd målning: ttt skepp i förlig vind över grönskimrande böljor. Själv stod han där, den gamle amiralen i sin
vita målarrock, ännu verksam i nära \JO-årsåldern. Det var
med en känsla av vördnad och beundran, som man hetrakta dc hans förnämt karaktäristiska drag, · SOm så otvetydigt kiin-

Amiral Jacob Hägg var född den 21 juli 1839 i Katthammarsvik , Östergarns socken, på Gotland. Hans föräldrar voro
köpmannen och godsägaren /-..xel I-lägg och Anna Margareta
Lindström från Visby. En äldre bror till honom var den
kände konstnären och etsaren 1b..el Herman Hägg. Efter genomgången folkskola i Östergarn samt läroverk i Vishy antogs han till kadett vid krigsakademien å J(arlberg år 1858;
själv ansi\g han att hans val av levnadskall träffats i den
stund, då han under Krimkrigets dagar från gotländska kusten
erfarit den mäktiga synen ::1v dc förbiseglande engelska och
fransk a flottorna. Den första sjömansutbildningen erhöll han
å kadettkorvetlerna, varefter han 1863 blev utnämnd till sckondlöjtnan t vid flottan.
De närmast följande ti o {u·en deltog Hägg i ett flertal sjöexpeditioner till England, Frankrike, Medelhavet , Azorerna
och Amcrikn. Är 1866 utnämndes han till löjtnant och gencmgick åren l 867-18{)9 gymnastiska centralinstitutet.
Ar 187 3 började Hägg en tjänstgöring vid sjökartcverket,
som m ed avbrott för sjöexpeditioner fortgick i över tio år.
Han blev kapten 1879. I början av 1880-talet sysslade han
m ed sjömätningsarbeten i Östergötlands skärgård och fann då
vilken n~·tta det skulle vara för arbetet orD hans farl~·g kunde
från ankarplatser inomskiirr.; på ett enkelt och säkert säll komma h::tstigl lill sjöss. För den skull upptog han för egen del
några farleder. Ur denna början uppkom hos honom lanken
på att för sjöförsvarets bruk bygga upp ett hemligt farl edssystem, avsett att oberoende av lotsled er förläna örlogsflottan en
betryggande rörelsefrihet mellan öppna bawt och skärg:'trdar na samt inom dessa . Hans uppslag mött es till en hörjan nwd.
misstro: man ansåg lederna till ringa nytta ·xh riskahla a ll
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befara, m en Hägg kämpade ihärdigt och energiskt för sitt upp slag. Det dröjde dock några år inn an det slog igenom. Un der tiden fortsatte I-lägg andra sjömätningsarbeten och åtog
s ig även att för den till sjöfarandes vägledning utkommandt>
scglingsbeskriYningen »Svenska Lotsen ,> teckna bilder, s. k .
förtoningar, över kusterna, sådana de gestalta sig, sedda fr ån
havet. Han var mästare i att finna dc karaktäristiska kust formerna och att tydligt men mjukt fästa dem pa teckningen .
Han hade en sommar uneler delta arbete med sig sina båda
äldsta söner, Erik, numera generallotsclirektör, och _\.rvid ,
kommendör, då ännu pojkar, av vilka den äldre kunde h.;älpa
sin far med enklare invinklingar eller dylikt.
Åren 1884 till inemot 1890 tjäns tgjorde Hägg efter var lannat som lärare och kadettofficer vid sjökrigsskolan, på kust flottan och i flottans stab och befordrades 1889 1ill kommendörkapten av 2. graden. Sistnämnda år påbörjade han i
Stockholms skärgård på allvar upprättandet av det militär leclsnät, som efter hand tillvunnit sig förtroende och som sedermera utvecklades till ett för flottan oumb~1rligt farledssystem.
Hans militära b ana gick sedan ,ö ver den -e na viktig;1
posten efter den andra. Han var chef för sjökrigs skolan och
fartygschef å kadettfartygen åren 1890--1894 och befordrades härunder, 1892, till kommendörkapten av l. graden. Tre
år senare utnämndes han till kommendör och förordnades 189(:)
till varvschef i Stockholm, varifrån han 1899 flyttades som
varvschef vid Karlskrona örlogsstation. Under varvschefstiden
tjänstgjorde han dessutom vid vissa tillfällen som eskaderchef
och stridsdomare vid krigsövningar samt deltog i kommittcarbeten, bland annat b e träffande anorduandet av en ny örlogsstation i Stockholm. Scclan ha n befordrats till konter amiral , var han 1900 högste befälhavare över kustflottan , var tfter han utnämndes till befälhavande amiral och stationsbefälhavare i Karlskrona , där han kvarstod tills dess han in·
1904 a v gick ur tjänst.
År 1891 hade han blivit invald i Kungl. örlogsm::nmasäll-
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sällskapet och 1893 i Kungl. krigsvetenskapsakademien. Han
var senare under några år Kungl. Svenska segelsällskapets
·ordförande.
Amiral Häggs personliga älskvärdhet och ridderliga, flärdfria väsende gjorde honom uppriktigt avhÄllcn både inom och
utom vapnet. Under h ans försynta uppträdande spårades alltid en fast och målmedveten vilja. Sjiilv säker i sina fack,
kunde han konslen att visa sina underlydande förtroende.
Han ingrep icke i detaljer och överhuvudtaget icke alls, om
det ej var nödvändigt, och d i\. alltid på elt vänligt men bes tämt siitt.
Då l-lägg vid 65 års ålder lämnade tjänsten, inleddes för
h onom en ny rastlös arbetsperiod. I stället för den sjömilitära
y rkesutövaren trädde numPra marinmålaren och konstnären i
förgrunden. Allt ifrån barndomen in tresserad av bildande
konst, hade han under skoltiden i Visby erhållit undervisning
i t eckning och akvarellmålning, vilken unelervisning jämte
några lektioner i oljemålning utgjorde elen grund, från vilken
h an sedan genom studier arbetade sig fram_ till en tjälvständi g konstutövning. Uneler kadettåren ägnade han sig flitigt
åt pennteckning och akvarellmålning, började år 1868 måla i
olja och gjorde 1885, då 46 år gammal , sin a första studier inom
etsningskonstens område. Ett mycket stort antal blyertsteckningar och akvareller finnas i behåll, såväl marina som_andra,
däribland en serie för träffliga Gotl:Jndsbi ld er. Här bör även
framhållas de tahika teckningar, som ban utfört till Nordisk
familj ebok , Illustrerad tidning , Linelers Uirobok i sjömanskap,
Munthes stora verk Svenska Sjöhjältar, och Ungers omsorgs full a arbete Illustrerad svensk sjökrigshisloria. Hans oljemålningar äro mycket talrika. Främst bland dem satte han själv
>>I lägervall », tillhörig överstekammarjunkaren \V. von Eckerman, men här böra också omnämnas , slaget vid Heval 1790 »,
m ålad åt skeppsredaren E. Brodin, »Fransk fiskarb å t» , num era tillhörig hans son konstnären Herma n Hägg, »Fregatten
Eugenie i MagcHans sund », upphängd a Sjöofficersmässen i
Karlskrona, samt åtta representativa taYlor i Göteborgs Sjö -
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fartsmuseum. Hans utsökta etsningar >>Linjeskeppet Gustal
Ilh och »Santissima Trinidad» liksom :l.tskilliga Visbymotiv
äro väl kända.
Ett område, som på sätt och vis låg marinmålningen n ära, var den nautiska arkeologien, för vilken Hägg redan som
ung officer började intressera sig, då han på flottans varv i
Karlskrona fann en illa medfaren modell till 50-kanonskeppet
Amarant jämte andra modeller, som icke voro p å troget säll
iståndsatta eller ens väl vårdade. Han tog sig pietetsfullt an
dessa värdefulla samlingar för att på e tt noggrant sätt restau
rera dem och bringa dem i ordning. För den skull gav han
sig in på ett vidlyftigt studium i facl{et och genomgick åt skillig litteratur, såsom verk av ?\Ticolaes vVitzen, Cornelim.
van Ijk och andra holländska författare under sen are hälften
av 1600-talet, Chapmans stora arbete »Archi.tectura navali ~
mercatoria » (1768), d et engelska verket »The Art of rigging
(1796) och »La Marine » av Eugene Facini (18cJ1). Arbel cn
och studier jämte besök i utländska marinmuseer i Europa
gåvo honom en ingående kunskap i den nautiska arkeologien.
inom vilken vetenskap han framstod som en erkänd auktoritet.
När alla skingrade modellsamlingar på våra varv och annor städers kommo i dagen, skulle det visa sig att de voro utom ordentlig t dyrbara och fullt jämförliga med de förnämsta ut ländska samlingar av dylik art i England , Holland eller Frankrike.
Men de voro alltjämt hemlösa och fingo mer eller mindn
tillfälliga förvaringsplatser i Arvfurstens palats, gamla riks
bankshuset, segelsällskapets paviljong å Kastellholmen och
senare i skogsinstitutets förutvarande lokaler. För Hägg ble1
det ett livsmål att skaffa samlingame en trygg och v~irdig up pställningsplats, och han uppgjorde härför ett förslag till museibyggnad i form av en Vasaborg på Kastellholmen i Stock holm, där de sjöhistoriska samlingarna skulle inrymmas jäm te sådana förem ål i övrigt, som på grund av sitt samband m ed
sjöväsendet lämpligen borde i museet införlivas. Åren gingo
emellertid , hinder stod o i vägen och ·han fick nldrig se sin
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kära tank e p å en Vasaborg förverk ligad. ::\fen på sitt sista
läger fick han kännedom om den donation ur Knut och Alice
Wallenbergs stiftelse, som generöst blivit ställd till förfogande
för uppförand e av ett marinmuseum, och han gladde sig däråt ,
även om han måste övervinna sig själv för att släppa tanken
på Kastellholmsborgen.
Som konstnär och museiman utmärkte sig Hägg för synnerlig samvetsgrannhet. Allt återgavs noggrant riktigt och i
minsta detalj och han hnr härigenom skapat ett pålitligt material för sjöintresserade forskare. Genom sina teckningar har
han räddat gångna tiders typer av fartyg och farkoster , skärgårds- och kustbåtar från att försvinna i glömskan .
Både som sjöofficer och historiker hade han kommit att
ägna frågan om nationalflaggan stor uppmärksamh et, oc:h det
var till stor del tack vare hans insats som vårt land efter
unionsupplösningen 1905 återg ick vad beträffar såväl form
som färg till den rena nationalflagga , som var rikets symbol
före unionstiden.
Amiral Hägg hade sorgen att år 1919 förlora sin hustru ,
Ellen Tellander, som då följt honom under femtio stundom
mödosamma år. Han had e inrett åt henn e och sig själv ett
murat valv å Östergarns kyrkogård p~t Gotland intill sin fädernegård Katthamra. Av hans barn ~iro tre söner här förut
omnämnda. En fjärde son , Henning, är kapten på övergångsstat vid artilleriet och en dotlcr Ella är gift med f. läroverksadjunkten Sigurd Bolin i Uppsala. En anna n dotter, Anna ,
h ade redan tidig:.u·e gått bort ur livet.

De sista åren hade gåt t och skymningt>n hade fallit djupare. Den gamle snart 92-~•riga amiralen salt alltjän1t i sin
målarrock , men på staffliet stod nu en duk , som aldrig skulle
bliva färdig T~' allt efter som å ren glidit undan, hade de tagit
synen med sig, och h~mclcn fö rmådde ick e Eingrc föra penseln. ?\len han satt d~ir änd~"t. Kanske drömd e han att han
målade, kanske genomgick Jwn i lunkarna sitt verksamma
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liv, eller mindes han sin hustru , eller kre tsade tank a rna krin M...
hans barn och barnbarn och barnbarnsbarn. Vem vet. Men <' Il
iir visst, alt han icke tänkte på. De t ingick icke i hans tan kar
alt allt det, so m han skapat, skulle leva i sekler efter hon oll1 .
liksom ock de t monument i minn e nas tempel skulle bestå, 5 0 111
h an rest åt sig såsom Lroman , konstniir , forskare och människa. Ty därtill var han alltför anspråkslös och ödmjuk .
Ock så föll penseln ur hans hand .

G31-
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D nta i denna minnesteckning ä ro i ~tor utsträl!kl1ing hämt ad··
från anteckningar, som generallotsdirektör E. Hägg gjo rt eft er u italanelen av sin fader, f. el. konte ramital J ~cob Hfigg. son1 avle d i
Sockholm den j 3 april 1931.

Nils Gustaf Sundström.
Nils Sundström föddes i Slockholm å r 1846 den 9 april.
Han var son till kläd esh a ndlaren Carl Gustaf Sundström och
dennes maka Ther ese Ekorn. I detta hem uppväxte en talrik
syskonskara av 7 bröder och en syster. Ve tandets första grunder lad es hos d en unge Nils i Örebro skola. Vid 14 å rs ålder
blev h an k a de tt vid Kungl. Krigsakademien å Ka rlberg och
gjord e som sådan fem expeditioner å korvetten »af Chapman »
i Östersjön , Norra Atlanten och till Island , förutom ei:L par
korta i utbildningen ingftende sjömätningsexpeditioner å kanonb åt i Stockholms skärgå rd .
Emellertid h ade år 186 i i oktober Kungl. Sjökrigsskolan
hörjat sin verksamhet. P åföljande höst överflyttades hit dc
å Ka rlberg kvarvarande sjök adetterna, bland dem Sundström .
Dessa inordnades d ock ej i sjökrigsskolans klasser, utan fingo
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här fortsätta sina studier som förut, med fria tentamina och
avläggande av officersexamen, när de voro färdiga hä rför.
Sundström avlade sagda examen i mars 1RG9.
Sjöförsvaret var, som bekant, vid denna tid delat i Flottan
och Skärgftrdsartilleriet . S. valde det senare vapnet och utnämndes till underlöjtnant därstädes, men blev vid df' bada
försvarsgrenarnas återförening den l :c oktober 1870 u nderlöjtnant vid Kungl. Flottan. Inom denna avancerad e, ha n Sl' dermera till löjtnant 1875 och till kapten 1884. Lägst::l n ·~ e
mentsofficersgrade n nåddes 1893 och den högsta 1900. Som
kommendör tog han avsked 1907 och intdidde i reserven.
Redan som ett års officer fick Sundström hissa sin chef~
vimpcl å chefsfartyget »Brynolf », rustad för expedition i
Stockholms skärgård. Sin Ö\'ergång till den sjögående Flotta n
krönte han med en nära trC'årig tjänst i den Engelska marinen,
där å skilda fartyg, såsom fregatten Pearl, transportfartyge t
Adventure och pansarskeppet Minol:Htr, de Australiska , Kinesiska och Japanska farvattn en, förutom .-\tlan ten och de England omgivande haven, beseglades.
Efter hemkomsten följde o:n lång rad av kommenderingar.
Näs tan varj e år intill 1902 tillbragte S kortare eller längre tider mellan relingarna . Han tjänstgjorde <;ålunda å de flesta
av vår flottas olika fartygscerter från cle sm;t pansarbåtanu1
till Svea- och Odenty1wn. \bn fann honom p:l. seglande skärgårdsfartyg och korvetten E u genie, p :'t \;V anadis , Balder och
Saga , på Drott och på små och stora kanonb::itar.
L'nder subalternliden gjordes tv~\. ~ - k långresor till :\Ie·
delhavet å r esp. korvellen Bald er och fregatten \Vanadis snm t
den mycket omtalade jordomseglingen å sistnämnda fart~'g,
under vilken han dock blev befordr::al tiJl kapten.
Femton år efter det första befälet S!) m fartygschef k om
det: andra , å kanonbåten Sigrid. Som Sl'koncl tjänstgjorde ban
å pansarbåten Tirfing och under lv:\ resor :1. fregatt en \Vauadis , d[t kad ettfartyg. horve tlen Saga förde lta n under trenne
somrar som chef för Sjökrigsskolan , likas f1 en sommm· p arlsarbålen SvC'a och en pnnsarhalcn Oden . SiH si<>ta befäl ti ll
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sjös had e Sundström å Thor {Il· 1901 , som befälhavare Hir blå
styrka under en krigsövning.
· Hand i hand med sjökommenderinga rna gick tjanst i land.
Ban genomgick Kungl. Gymnastiska Centralinstitutet, tjänstgjorde flera år som. instruklionsoffieer i Stockholms exercisskola, var adjutant hos Kommendanten och hos stationsbefälhavaren vid samma station. Dcssntom kompanichef dfirstädes samt adjutant i Kommandoexpedit ionen. Under ej mindre
än åtta år (1881 - 88) var Sundström tjänstgörande hos arv
furstarna Carl, Oskar och Eugen . Han var ock skeppskamrat
med prins Oskar å dc långresor m ed \t'l ana dis, som inföllo
under denna period . Ett vänskapsband , grundat på överensstämmelse i uppfattning och åsikter i metafysiska ting , för band furstesonen och hans kavaljer och detta varade tills det
slets av döden.
År 1895 tillträdde S. den viktiga posten som chef för
Kungl. Sjökrigsskolan, på vilken han kvarstod i fem år, efter
vilkas förlopp han för första gången under sin tjänstetid placerades å Karlskrona station, där han blev chef för underoffi ..
cers- och sjömanskårerna. Denna befattning innehade han
till sitt avskedstagande. Som. kårchef dellog han i kommittearbete för uppgörande a. v förändrad organisation av sjömanskåren och utövade uneler någon lid åren 1906 och 1907
Befälhavande Amiralsämbetet i Karlskrona.
Sundströms h ela natur hade en human läggning, ordet
human här använd i sin egentliga mening och icke i den förflackade, som så ofta nu till dags kommer till synes. Med
årens mognad kom hans livsföring att få en klart religiös prägel. Han kände varmt för sina medmänniskor och dömde
dem milt, n~ir han dömde, vilket dock ej ulesliit, att en viss
humor da trädde i dagen. För ungdomen hyste han ett Yarmt
intresse och detta gav sig tillkänna i hans säll, att S(JJ1l chef
för sjökrigsskolan behandla dess elever. Han sökte giva dem
en upphöjd syn på livet och dess ansvar. Kanske möttes hans
strävanden härvidlag ej alltid av den förståels e, som de förtjänade.
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Intresset för ungdomen log sig äYen under Karlskron atiden ett vackert uttryck i de t på hans ini tiativ startade och cftrr
bortgångna, Droltni11 .,
vår för marinen varmt intresserad e, nu
~
..
benämnda »Kronprinsessa n Vietarias Orlogshenu. Syfte l me d
Orlogshemmet var att åt fiollans unga manskap bereda en
fristad undan gatans frestelser , där de m ed nytta och niijr
kunde tillbringa sina fritider.
Sundström hade ett synnerligen fint och belevat sä ll .
H emkommen från engelsk tjänst var han rätt eng elsk t
betonad till sin yttre och inre m änniska, något som dock mom få år avnött es i vår noreliska mi ljö. Det bästa hiirav , den
brittiska uppskattningen av »fnir play >> , bevarade han dock.
l den engelska marinen hade S. förvärvat ett gott ame!'ndc . Den som skriver dessa rader 1ninnes väl, att Högste Brfälhavar en över Medelhavsflottan undert de första tn·en a Y
åttiotalet, Sir Beauchamps Seymour, om h onom hade en h iig
tanke. Han var en god praktisk sjöman med gott sjöman s iig~1
och förståelse av vad som med ma1cri elen , i synn erhet ckn
äldre, kunde åstadkommas.
F.fter avskedet drog S. sig Lillbaka till sitt Tusculum pa
Djursholm, där han tilbragte sin {tldns höst, vilken blev h'\ng.
ty han nådde den höga åldern av 85 år.
Han sysselsatte sig uneler d 2nna tid mycket meJ reli giösa
spörsm ål och jämför ande rcligionsforskning. Långt clessför ·
innan hade han övergått till den Svedenborgska läran och spelade nu en betydande roll i dess försa mlingsliv i Stockhoh n.
Åt trädgårdsskötsel ägnade han sig så länge krafterna det m edgåvo. Emellertid förmörkad e ay lagande syn i förening m ed
avtagande krafter de fem-s ex sis ta åren av hans levnad. J le
b il da sista tillbringade han för de l m esta till sängs , dock he ·
friad från pEtgor och sUidse bibeh ållande sitt goda, vänliga
lynne. I-Ian avled den 20 januari 1931 och b egr ovs unel er
stor anslutning från kamrater , vänner och trosförvanter ii
Adolf Fredriks k yrkogård i Stoc:kholm. Till graven följde h Pnom dc tre kungliga prinsar, 1 vars personliga tjånst h an i
livsliden stått.
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var fiirenacl i e li synnerligen lyck li gl äkte n~kap m ed
fill den r~· k l har e upptäd tsr esa n clen . Jämte en dotter , gift \\'e tterling, oc h lvå söner , av vi lk a
en iir verksam som ingenjör oc h en iir r eservofficer i Flo ttm1
samt äg1~~r s ig åt handelssjöfart, sörjer hon den hortg ~l. n gne.
Av Orlogsmannasiill sk ape t b lev S. arbetande iedamot :1 r
~-fan

Ann ::t

1901.

~J ia H edin, en syster

-
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Alexandet• Thore.
Söndagen den 5 april l \:!31 a vled i Göteborg förestånd aren
för navigationsskolan därstäde·.; sjökapten Alexander Th ore.
korresponderande ledamot av deLta Sällskap sedan år 190':1.
Thorevar född i Jonstorp (!\:ullen) den 12 december 18fif).
Fadern var sjökapten och sedermera skeppsredare, varför det
var naturligt att sonen tidigt fick intresse för sjön. Reda n
·d el 14 års ålder gjorde han sin första resa till sjöss och seglade därefter i flera år på såväl svenska som engelska och mnerikanska fartyg. 19 år garnmal utmärkte han sig genom en
hjältemodig räddningsbragd. Han var då jungman p å H ii lsingborgsbriggen >> Prins Oscar Fredrik >> , som i Nordsjön siktade ett ryskt fartyg i svår nöd. Sjön gick hög och det ya r
omöjligt att sätta ut några liv b å l ar ,vare sig från haveristen
eller briggen. Denna släppte då sina ankaren samt stack kättingarna på tamp. När den låg i jämnhöjd med haveri sten
tog jungman Thore en lina om livet, ka.;;tadc sig i havet oeh
sam till ryssen, varefter förhinddse med livkorg upprättades
och det ryska fartygets besättning biev härgael . T. belöna de~
härför med rysk och finsk diddningsnwdalj.
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Sina examina avlade Thore vid navigationsskolan i Västervik och seglade därefter en tid som styrman fJå svenska och,
sedan han även tagit engelsk examen, på engelska segelfartyg.
Efter genomgången aspirantutbildning blev han år 1891 re.servofficer i Kungl. Flottan, där han kom att tillhMa minförw::uet. Under sin repetitionskurs såsom reservofficer deltog
}1 an några år därefter i en stridsövning utanför Karlskrona ,
varvid det sätt varpå han skötte dc honom ålagda uppgifterna
renderade honom ett särskilt erkännande av Konung Oscar
II. Sista gången vi finna honom i tjänst såsom reservofficer
·var 1905.
Thore ville emellertid ytterligare förkovra sitt Yetandc inom det yrke han valt. Han avlade 1892 navigationsskoleföreståndare-examen och inträdd') redan året därpå såsom länre vid Göteborgs navigationsskola. Han lämnade nu sjön
·och påbörjade den bana, som skulle bliva hans stora intresse
{;Ch där hans arbete för många hundra unga sjömäns utbildning burit de djupaste spåren a v hans ovanliga flit och h. ans
kunskaper inom navigationsvetenskapen. Efter ett kortare vikm·iat som föreståndare för navigationsskolan i Göteborg, utnämndes han till föreståndare i Strömstad Fl02, i Kalmar 190f.
·och återvände 1912 till Göteborg. där han intill sin bortgång,
.alltså i nära tjugo år, verkade såsom lärare oeh föreständare
vid landets största navigationsskola. Man kan sålunda utan
överdrift påstå att T. ägnade praktiskt taget hela sitt liv åt
att utbilda fartygsbefäl och få torde härvid hava nedlagt s~
stort arbete som han. I avsikt att vid sin undervisning försöka få fram allting så praktiskt, enkelt och begripligt som
möjligt, sökte han sig alltid framåt till nya och förbättrade
metoder inom navigationen. Så var han här i landet en av
de första som införde höjdmetoden i navigationsundervisning€n och i tal och skrift framhöll denna metods fördelar framför andra. Hans Nautiska Tabeller, vilka måste ha krävt
€tt oerhört arbete att sammanstiilla och utgiva , bära också
vittne om hans sällsynta arbetsförmåga oeh blick för den
Praktiska navigationens krav. Av Thores hand finns. vi även
Tid skrift i Sjöväsendet.

44
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en del mindre läroböcker och exempelsamlingar och slutl igc, 1
fullbordade han några år före sin död en stor lärobok i navigation, ett verk i två delar på tillsammans bortåt 1 ,OdO ~i
dor. Ej heller i denna finner man n[tgot stillaslående ellcl'
fasthållande vid äldre undervisningsmeloder, vilket kunn at
vara förklarligt hos en gammal lärare, tviirtom, man filerfinner här , särskilt inom den astronomiska delen , m [·mga n ya
ideer och uppslag, vittnande om författarens livliga intr e ~s,•
och djupgående kännedom om siH ämne. Thorc utgav iiY CJI.
tillsammans med navigationsskolcförcsl{mdaren r\. Blmug n ·n.
publikationen Nautisk Årsbok, en mindre, sve nsk n:mlik al
almanacka.
Även inom det offentliga livet logo-; Thoreo.; in<;ikt er oc lt
arbetsföunåga i anspråk bl. a. för riksclagsmanna - och stach fullmäktigeuppdrag. l riksdagen ]n valdes han 1 \Hi) oc.h k ul\
namn är där förknippat med många m_otioner rörande sjiifar hnarmgen. Av dessa må s~irskilt Hämnas hans motioner Ol ll
sjömanshusens omorganisation. vintertrafiken på Norrland oc h
tonnageslwtlen. Han vnr även den verkliga själen i den kommitte, som förberedde och lade grund en till 1912 års omorga nisation av rikets navigationssko!or. Särskilt varmt ivrad\'
han även för lösande av den svåra fn'\gan om sjömanspcnsioneringen.
Under flera år tillhörde T. staelsfullmäktige i Göteborg och
i såväl kyrkofullmäktige som_ i polisnämnden, vilk en sen ar e
han tillhörde alltifrån dess början, var l1an ledamol vid sin
död. Inom olika nautiska föreningar och sjömansorganisalil•ner nedlade Thore e tt synnerligen förtjänstfulll och gedi gll
arbete. Han var ordförande i 1\auliska Föreningen och i Sj,\kaptensföreningen i Göteborg samt tillhörde unel er en lån g
följd av år direktionen för Göteborgs sjömanshus. diir h a n
även en tid var vice ordförande.
Närmast sörjande vid hans b tn· stå maka , född Claesson,
samt två söner, varav den ene är hovrättsassessor w:h el en
andre ingenjör, bosatt i Amerika.
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Kunna och böra förslag till befordringar inom
Sjöofficerskåren upprättas på säkrare grund,
än vad nu är förhållandet?
Anf ör anek å K u n g l. Orlogsman nas>lllskap et s hög tidsdag av Sällsk apets onlförrm de H rdc rs lecl amoten de Clw mps.

~I in a

H errar!

Då det enligt stadgarna tillkommer mig att i dag m ed ett
an förande nedlägga det ordförandeskap, varmed jag av Kungl.
Örlogsmannnsi:i1lskapet varit hedrad, vill jag nu beröra fr ågan,
huruvida befordringsförslag inom sjöofficerskåren kunna oc h
höra upprätlas p[t säkrare grund , än vad nu är förhilllandc t.
>> Marinens inre värde beror i första hand på de<>s ledare.
Att rält utvälja, uppfostra och använda dessa ledare iir marinledningens förnämsta plikt. Tjänstbarhetsomdömen a utgöra
den viktigaste grundvalen för officerarnas användning . Därav
framgår tjänstbarhclsomclönwnas stora b e t~· delse " .
Detta uttaland e å terfinnes i tyska marinens nu gällande
föreskrifter för officersbefordran och ulbildning.
Enligt samma föreskrifler skola tjänstbarhetsomdömena
i koncentrerad form , uneler framhävand e a v allt väsentligt
och med utelämnande av det som ~ir självklart och b e tydelselöst, giva en fullständig skildring av den ifrågavarande officer en, hans personlighet, karaktärsegenskaper , militära skicklighet och företagsamhet , hans fysiska beskaffenhet oc~1 hälso-
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tillstånd, hans ekonomiska ställning och andra eventuellt sär.
skilt anmärkning svärda förhållande n.
Omdömet skall utmynna i ett bestämt uttalande:
huruvida en officer fyllt sin innehavand e befattning eller
ieke; huruvida han endast lämpar sig för allmän , fronttjänsh
(fartyg'>- och trupptjänst ) eller han även passar för särskilda
befattninga r och i så fall vilka;
för alla regementso fficerare, huruvida dc äro i stånd att
leda en officerskår samt huruvida de, genom beslutsamh et och
politiskt blick, äro särskilt läntpade för utomlandsb efäl;
för den äldsta tredjedelen bland kaptenlöjtn anter, hurnYida de, om de icke besitta tillräckliga kunskaper i engelska
och franska, åtmins tone kunna i alldagliga tjänstefrågo r samtala å nämnda språk;
för den äldsta fjärdedelen i varje tjänstegrad och för alla
fregattkapte ner, huruvida de äro lämpliga för befordran till
närmast högre tjänstegrad.
Med anledning av tjänstbarhe tsomdömen a beslutar chefen
för marinlednin gen rörande befordran och avske(l. Någon pensionsålder finnes ej fastställd för officerare. Befordran sker
efter anciennitet. De, vilka överhoppas eller befinnas olämp liga för fortsatt tjänst, erhålla avsked med pension. Någon
förtidsbefo rdran finnes icke i tyska flottan, och man hade del
ej heller före kriget.
Inom engelska flottan avgivas tjänstbarhe tsomdömen för
officerare upp t. o. m. konteramira ls grad; för innehavare a\
denna grad dock enelast för första sjötjänstgör ingen såsom
flaggman.
För konteramir aler ävensom för marinstabso fficeran
( >> \Var-S taff Officers >>) och n a vigeringsoff icerare a v gives tjänst
harhetsomd ömet enligt särskilt formulär , men för alla övriga
skall det innehålla uppgifter om vederbörand es befattning, allmänna uppförande , nykterhet, yrkesskickl ighet, tjänstenit och
viljekraft, befälsanslag , omdöme, pålitlighet och handlingsförmåga. Det skall även innehålla ett allmiint utta lande om
officeren ifråga, huruvida han lämp::J.r sig för ansvarsfulla rC'
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befattninga r samt, beträffande fartygschef, hans manöverski ckIighet, huruvida han rekommend eras till viktigare chefsposter
till sjöss eller anses böra användas i landtjänst. Aven för äldre captains skall uppgivas, huruvida dc böra som flaggmän
användas i sjötjänst eller lancltjänst.
Befordran tilllöjtnant inom engelska sjöofficersk åren sker
efter amiralitetet s bestämman de, varvid erhållna klassificeringsbetyg avsevärt inverka. Till samtliga högre grader sker
befordran i tur. Uppställda krav på kommender ingar inom
viss begränsad tid efter erhållen befordran giva dock amiralitetet stora möjligheter till gallring genom tvångsavske clande,
vilket i hög grad bidrager till stegring i omsättning och be .
fordringsmö jligheter.
tjänstbarhe tsomdömen
gällande
flottan
a
amerikansk
För
detaljerade än såoch
omfattande
och betyg äro långt mera
vederbörand es fyskall
väl de tyska som de engelska. Bl. a.
siska spänstighet och hälsotillstån d ständigt vidmakthal las och
kontrolleras genom de månatligen återkomma nde fysiska pro-ven. Vad som härutinnan är att erinra införes i vederböran des »health record >>,
Formuläret för de amerikansk a tjänstbarhe tsomdömen a
innehåller bl. a. följande uttalande:
>> Rapportern a rörande tjänstbarhe ten utgöra grunden för
alla kommender ingar. De äro avgörande icke blott för individens h ela tjänstebana utan även för hela flottans effekti\itet, som kräver rätte mannen på varje post. l.;"tarbetanclet av
dessa rapporter blir d~irför en av dc viktigaste och ansvarsfullaste plikter som åligga äldre officerare».
Man kan säga, att all befordran inom amerikansk a flottan
sker i tur, ty ingen officer kan nekas befordran, utan att hans
tjänstbarh etsomdöme n och >> hcalth rec0rcl >> varit föremål för
granskning inför vederhöran de myndighete r. Därest dessa re -lwmmender a befordran, skall detta ske i tur; är så ej f nUet,
överföres han till resen·en med pension.
Tiden m edgiver ic.ke vare sig ett närmare skärskådtm de
av de amerikansk a föreskrifter na - vilka synas mera syste-
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maliscrade än i någon rmn~n marin - eller en gransknin g ::~-.
motsvarande förhållanden och bestämmelser i åt!'>killiga an dra
länder. Må det här vara nog sagt, alt i dc flesta a v d\'n 1
officersbefordringa rna grundas i betydande utsträckning pä
ljänstbarhctsbetyg, å terkommande examina eller eljest st adgade fordringar i en eller annan form . l en del mariner föreskrives, att befordran ti ll viss grad ibland - varannan , ,·ar
tredje eller var femte gång -- skall ske efter val, m en el je~[
i tur lJland därtill förtjänta. Ctgår man fr{m den principen.
att det helas väl främjas bäst, genom att varje individ bes tri der den post, där h an i sin statstjänst kan göra sig mest grtllande, måste kraven på ,, förtjänst och skicklighet» taga k un kret form och vila på bred och vederhäftig grund. En liten
marin utgör härvid intet und an tag . :Nutidens vmfattand e ut veckling på alla områden , teknikens specialisering, dess iw:erkan på taktiken , krigsberedskapen och krigföringen m. fl. lt}it med sammanhängande arbetsHilt, gör en motsvarande, mera
detaljerad uppdelning av »skickligheten och förtjänsten ,, n 0dvändig. Ingen besitter för alla befattningar erforderliga f'gcnskaper, och ej heller göra sig dessa, i den mån de finnas , lika
gälland e på skilda omraden. Aven om man genom tjänstbarhetsbetyg och omdömen förvisso icke kan ernå allt, som d ä1 med vore önskvärt att vinna, lärer dock principen få an ses
riklig.
Efter denna kortfa ttacle övenikt rörande befordringsförhållandena i några utländska mn.riner skola vi nu efterse, h uru denna fråga utveckla ls och ulformats inom vår egen flot t a

H.cgeringsformen av den G juni !809 stadgar, att d "onungcn fäste vid alla befordringar, avseende endast å elen sö kandes förtjänst och skicklighet, men icke på deras börd >>
Vid denna Lid var flott'ln uppdelad i örlogsflottan och a rmens flotta , varelera under sin chef: Befälhavande amiralen
vid örlogsflottan och chefen för arm(ns flotta. Sedan :·l ess: ~
flottor år 18<:3 sammanslagits skulle, ~nligt J\' . Br. d en :2 . n o·
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vember 1824, »chefen för flottan ,, avgiva hefordringsförslag ,
dock ick e till högre grad än kommendörkapten s (motsvarande
nuvarand e kommendörs) grad.
Chefskapet för flottan jämte dänned förenade skyldigheter i avseende å befordran ö vergick 1827 till st01·ami··
ralsämbetet, varvid statssekreteraren för krigsärenden ägde
för Konun gen anmäla bcforclringsförslag, och 1840 till chefen
för sjöförsvarsdepartem entet, som själv ägde upprätta sådant
förslag. Vid denna tid gällde hl. a. följande bestämnwlser
rörand e befordran:
Därest yngre framför äldre före.s lås till befordran, åligger
det vederbörande chef att alttid anmälu orsoken, vMför den
som älclrP är blivit förbigången.
Till premierlöjtnant befordrades :;ekundlöjtnant i tur. Till
k aptenlöjtnant befordrades även den prt'mierlöjtnant i tur, som
gjort 3 sjöresor på svenska eller utländska örlogs- eller han·
delsfartyg samt i övrigt gjort sig känd för ett gott uppförande.
Vndantag ägde rum, då n å gon premierlöjtnant ,, j krig sig särdeles utmärkt >> . Vid befordran till högre grad än kaptenlöjtnant, skulle avseende huvudsakligast fästas på >·förtjänst och
skicklighet». Till högre än kommendörkapten s grad skulle
förslag ej avgivas , och dylik befordran skulle ej ske i tnr.
Enligt ett K. B r. den l O juli 1bij6 best:-imdes, att umlu·löjtnant för befordran till löjtnant skulle undergå godkänd repetitionscxamen i vissa praktiska ämnen. I övrigt följdes förut
gällande bestämmelser m ed den föri·indringen, att från löjtn antsgraden bland tre uppflyttningar städse två skulle ske i
tur och den tredje enligt åclagalugcl skicklighet. D essa ft;r eskrifter förblevo gällande endast en kort tid , och framhållas
bör aU förtursbefordran fr ån lö.itnantsgmcl en liirer aldrig blivit
tillämpad .
Av det nu anförda framgår , att K. Maj ·L intill grundlagsändringen l 840- 41 grunda de sitt val vid befordran på för slag a\'giyet av annrm myndighel ('il! den /ör cdmgwzd e, men
llled deparlcmenlsst~rrelscns införande följd e en tid , d rt chefen
för sjöförsvarsdepurl cmcnlc l, i egenskap a v chef för flottan ,
sj~ilv båcl<: upprä tl a d e och föredro g befordringsärend en inför
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K Maj:t.

Att förfarandet icke ansågs betryggande fra mgår
av ett anförande hållet inför detta ~ällskap år 1870 av dess
ledamot kaptenen M. von Krusenslierna, varvid, så vitt jag
kunnat finna, för första gången föreslogs införandet av s:'\viil
sär skild befordringskommission som tjänstebetyg för flottans
officerare. Uttalandet var av följande lydelse:
)) De officiella tjänstebetygen, brukliga inom Danmark ,
England, Frankrike m. fl. länder, verka på var och en såsom
en sporre att genom arbete förskaffa sig vitsord om duglighrt
och nit i tjänsten , egenskaper så nödvändiga hos varje tjänsteman. Medvetandet åter att befordran beror, icke av det personliga godtycket hos en enda individ, utan av en kommissim1,
sammansatt både av förmän och blivande gradkamrater, :som
för sitt votum icke har annat rättesnöre än de officiella t ji1nstebetygen parade med egen personlig kännedom, måste alstra
en känsla av trygghet och självständighet hos varje individ».
Med fastställande av 187 5 års reglemente inträdde för ändring till det bättre. Ty chefen för flottans militärper<>e>n[l]
övertog befälet över båda stationernas officerare, verkställde
såväl sjö- som landkommenderingar av lägre officersgrader
samt ingav till K. Maj :t förslag !Jo:! träffande de högre, förri.ittade inspektioner och uppvisningar med alla skolor iland och
ombord samt å örlogsfartyg efter slutade expeditioner. Dessa
vidsträckta uppgifter och befogenheter torde hava gjort h onom väl skickad att även avgiva hefordringsförslag, grundade
på god kännedom rörande individens kvalifikationer. Enlig!
detta reglemente krävdes ingen repetitionsexamen, och befordran till löjtnant och kaptensgraden skulle ske i tur , såvicl::t <'J
K. Maj :t )) av förekommen anledning och på därom. av chefen
för flottans militärpersonal gjord underdånig framställning
skulle finna skäligt att för särskilt fall besluta undantag h i:ir
ifrån )). Till högre grader skulle befordran ske efter förtjänst
och skicklighet, varvid förslag till befordran t. c . m. kommendörkaptens grad skulle avgivas av chefen för flottans militär
personal. Uppflyttning till högre klass inom graden skeddr
alltid i tur.
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Sedan denna befattning i sammanhang med utfärdande
av ny tt reglemente för flottan den 10 juni 1884 indragit<>, inträdde åter samma otillfredsställande förhållande som före år
1875, i det att den inför K. Maj:t föredragande chefen för sjöförsvarsdepartementet skulic upp di Ua befordrings förslag. Detta förhållande bestod till den 21 d ecember 18~12 , då genom
gen eralorder bestämdes, att förslag till beforllran till kommendör s- och kommendörkaptensgraderna skulle avgivas av en
kommission bestående av chefen för flottans stlb, chefen för
m arinförvaltningen samt stationsbefälhavarna i Carlskrona och
Stockholm. Kommissionen sammanträdde i Stockholm under
januari månad årligen och skulle innan denna månads utgång
till chefen för sjöförsvarsdepartementet avgiva förslag till befordran av 2 kommendörkaptener av 1 :a gr., ;> kommendörk aptener av 2:a gr och 5 kaptener.
Kommissionens förslag skulle behandlas som hemlig handling, vilket i viss mån förlog kornmissionens karaktär av officiell myndighet.
I samband med de omfattande befordringurna vid ars·
skiftet 1900- 1901 skedde en överhoppning vid befordran av
kaptener, vilken föranledde en livlig tidningspolemik, bestraffning av stationsbefälhavaren i Karlskrona och i maj 1901 ombyte av chef för sjöförsvarsdeparlementet.
Härmed kom befordringsfrågan å ter på dagordningen ,
varför en av den tillträd::mde dcpartementsehefens första åt·
gärder var att från cheferna för flottans stab och marinför ·
vallningen samt de båda stationsbefälhavarna infordra svar å
vissa ärendet berörande frågor, vilket svar avgavs i en V. P.
.M., dagtecknad den 14 juni 1901. Detta svar innebar bl. a.:
Förslag till befordran till kommendörkapten och kom
mendör skulle inlämnas till chefen för sjöförsvarsdepartemen ·
tet var för sig av chefen för Kungl. mrainförvaltningen, chefen för marinstaben , stationsbefälhavaren i Karlskrona och
stationsbefälhavaren i Stockholm.
Särskild chef för officerskåren i och för denna fråga ansågs icke behövlig.
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För varje officer. vilken minst en månads tid L.iinsl gjorl
i befattning ombord eller i land , borde den chef, under vil kt'n
han tjänstgjort, genom ni.innast högre bcf!:ilh avarc inliim na
uppgilt till en tjänstbarhetswlla, vilk en borde förvaras i sjii
försvarsdepartementets konuna n doc xpedition.
Tjiinslbarhctsrullan angav olika befattningar i land och
omhord , och skulle tjänstbarh eten i befattningen ;tngiva-; nw d
ni1got a v dc Lre b-~ tygen:
::>

=

3

=

lämpli g,
mindre lämplig och
olämplig.

Vi finna sålunda, att även marinens högsta myndigheter
vid denna tidpunkt insågo nödvändigheten av tjänstberhetsbetugs avgivonde fur oificerskåren och detta, då sji)officcrskåren ännu i chefen för ~jöförsvarsdepartementct had e ett sb g-s
personalchef.
Begeringens beslut gick tyvärr hell emot de marina m yndigheternas förslag. Kungl. bre ve t av den 11 oktober l l)O t
för eskrev, att, då beställning fr. o. m. löjtnants t. o. m. k ommendörs skulle tillsättas, stationsbefälhavarna vid floltans sta
tioner skulle, sedan de genom chefen för sjöförsvarsdep artementet underrättats, att tillsättning av sådan beställning sku lle
äga rum, var för sig skriftligen avgiva underdånigt förslag
till beställningens tillsättande. Dt·l då gällande, den 8 deccmber J 899 fastställda reglemcn Le för flottan. I, innehöll d ä r ·
jämte, att befordran till löjtnants och kaptensgraderna slutlle - liksom tillförne ·-· ske i tur; vid befordran till högr('
grad än kapten skulle avseende fwvudsokligen fristos pd j'i)r ..
tjänst och skicJ..:li9het.
Genom HlOl års b estämmelser bortföllo visserligen de olägenheter, som hemlighållande t av befordringskommissionens
beslut ansetts hava m edfört , m en andra betydande svagheter
blevo d esto m er framträdand e. stationsbefälhavarna kunde
nämligen icke alllid föruts ättas b esitta tillräcklig känn edoJll
om varje officers tjänsteduglighe l, ert ~vaghet. som blev ~i u
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m era framträdande efter 190±, d~l deras inspektionsskyldighet
till sjöss upphörde. Ty enär omdömet beträffande »förtjäns t
och skicklighet» i särskilt hög grad h a d e grundats på dc krav,
som sjötjänsten uppställer , nödgades sta tionsbefälhavarna att
av fartygschefer under hand inh ämta erforderliga upplysning ar. Då därjämte förslagen avg~tvos vor )'iir sig, kunde olika
inverkande faktorer m . m . ej h ell er bliva likformigt bedömda,
och departementschefen hade q Il ~-\\· göra , då förslag en voro
från varandra avvikande.
Dessa olägenheter föranledd e stat ionsbefälhavaren i Karls ··
krona all i underdånig årsrapporl 190± hemställa , >> att vederbör ande fartygschefer , för sin linderlydande befälspersonaL
sam t högre b efälhavare för dem unelerlydande befälhavare och
stab, måtte åläggas alt till chefen för Kungl. sjöförsvarsdepartem entet vid expedi tionens slut inlämna uppgift om det sätt,
varp å underlydande befäl visat sig uppfylla de anspråk , som
ställts på dem >> . Uppgifterna bord e ej avgivas för kortare sjöexpeditioner än 2 månader. De t må här även erinras, att de
sakkunniga för omorganisation av flottans sjömanskår i sitt
den 23 juli 1904 avgivna betänkuncle även framhållit (pag.
105), att en bes tämmelse, att vederbörande befälhavare, efter
slutad sjökommendering ävensom pftcr viss längre tids landtjänst, skulle avgiva vitsord om d et :,ätt, p å vilket varje underlydande officer fullgjort sina Ljiinsteåligganden, med u p p gift
i förekomm ande fall , fl vad därvid varit att anmärka, skulle
hava e ll välgörande inflytande på disciplinen , varjämte p å
samma gång elen p crsonalkän nedom skulle vinn:ls, som vore
erforderlig för verk ställande av befordringar och kommende ringar.
Hittills hava sålunda i fyra fall krav p å tjänstbarh elsbetyg blivit framsli.illda och motiverade.
Ä Y en Inspeldören a v flo ttans övningar till sjöss r edogjorde i en underdånig skrivelse den 26 janu ari 1DOG för dc all varliga olägenheter och brister, w m vidl[idde gällande hcfordrin gsför eskrifter, samt hemstä lld e om utfärdandet av för ändrade bestämmels er.
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Med anledning av denna skrivelse avgåvos yttranden och
underdåniga förslag av chefen för flottans stab (den 12 februari och 21 september 1906), av stationsbefi:ilhavare n i Karlskrona (elen 18 juni 1906) och slutligen (den 3 april 1907 ) av
en konunission, bestående av dåvarande viceamiralen Palan der, kommendören Lagercrantz och lwmmendörkapten en av
1 :a gr. Ankarcrona.

Chefen för fiollans stab föreslog:
att innehavarna av d e fem amiralsbefattninga rna skulle avgiva befordringsförslag, antingen gemensamt eller alternativt var för ';ig.
att för befordran till löjtnant skulle fordras minst 2 års t jänste lid som underlöjtnant
att för befordran till kapten skulle erfordras en tjänstetid som
officer av minst 6 år eller alternativt ingen minimifordran alls;
att ordningsföljden vid befordran till kapten av "löjtnanter
med lika tjänstetid som officerare» - alternativt som
»utnämnts till underlöjtnanter under ett och samma k a lenderår » - skulle bestämmas genom summan av de m edelbetyg, som er hallits:
vid avgången från sjökrigsskolan;
vid genomgåendet av allmänna kursen
smnt

sjökrigshögskolan;

vid tjänstgöring i land och ombord.
Sistnämnda betyg skulle avgivas enligt något av följ ande försbg:
alternativ I:
för officer av lägre grad än kommendör, av varje chef HV
kaptens eller högre grad för omedelbart uneler honom utförd tjänstgöring, som omfattar 1.n inst 42 dagar i en föl jd;

alternativ II:
för su balternofficer under de 7 första tjänsteåren (utom vid
h ögskolor) för tjänstgöring, som omfattar minst 45 dagar, och skulle detta b elyg i land ej sättas av officer av
lägre grad än regementsofficer.
s tationsbefälhavaren i Karlskrona ifrågasatte, huruvida
dessa omfattande betygssättningar verkligen vore befogade, då
det gällde att vid befordran till kaplen göra omj'lyttnin!Jar
bland officerare med >> lif..:rt tjänsteticl» eller som utnämnts unKursen vid sjökrigshögskolan
der »samma kalendere/P .
måste då bliva obligatorisk för alb , vilket vid skolans organisation icke ansågs lämpligt, emedan sjöofficerare även borde genomgå andra högskolor, där undervisningsmeto den
kunde bliva en h ell annan oeh jämförelseförfaran det missvisande. Man borde ej heller glömma, att sjöofficerens värde
ej ens huvudsakligen framg år av hans förmåga att bestå teo retiska examensprov. Obligatoriska, praktiska utbildningskurser , som anbefalldes i 186li års Kungl. hrev, m ed kompetensprov borde snarare fi"n·eskrivas och vara lika nödviindiga,
som den då föreskrivna befälskursen vid exercisskolan . Tjänsh:•betygen borde endast omfatta tjänsten till sjöss, och bdyg
för landtjänsten avstyrktes. Även om inspektören konune att
ingå i kommissionen , bleve därmed ej allt vunnet, t~r ltan lärer ej genom personlig iakttagelse kunna förvissa sig om varje officers förmåga. Han kunde visserligen under inspektioner
bliva i tillfälle att direkt från respektive chefer inhämta upplysningar rörande vederbörandes användbarhet och sederm~ra
meddela dessa inför kommissionen, m en skulle en tillfredsställande lösning givas på dessa grannlaga, för individen ä vensom för vapnets effektivitet betydelsefulla frågor, torde man
icke kunna nöja sig med e tt dylikt m.indre offentligt tillvägagående. Med tillfredsställelse skulle säkerligw den bestämmelsen hälsas, att intyy, avsedda att tjäna till lcdniny vid befordringar avgåvos oJ'lie~ellt under Ö[lpet rmsuar. De borde
dock ej avgivas för kortare tid än två månader eller av chef
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med lägre grad ~in r egelll entsofiieer. Ej hellPr borde d es~a
int yg avse officer av högre grad än kaplen. För regementsofficerare finge nL1ml igen förutsällas direkt kännedom fr i\ 11
inspektörens sida. Tjänstebetygen ombord komme att avgivas under så vitt skilda för hå Handen , att en enhetlig uppfn·tlning om beygens värde i förhållande till ådagalagd tjänst(·-·
duglighet knappast kunde påräknas. Betygen borde därför ej
läggas till grund för en omflyttning inom löjtnantsgraden vid
befordran till kapten. Dc borde ej heller avgivas i siffro r.
utan blott upptaga omdc·mena »mycket god », ,, god >> eller
»mindr e god >> tjänsteduglighet till sjöss jämte motiv, då min dr e
clug lighr:t ansågs förefinnas.

Beträffande offentligheten av betygen säger stationshe
fälhavaren i Karlskrona: ?Skulle de icke anses låla den be lysning, sorn offentliggörandet ger, då glider man in på del
ohållbara plan, som uppbar 1892 års bestämmelser, och (H
torde vara lika gott om ej bättre att omdömena såsom nu f ör bliva en uppgörelse uneler hand >> .
Beträffande befordran till högre grad än kaptPn bibehölls i chefens för marinstaben förslag, alt . I, den äldre b estämm elsen, att härvid »avseende huvudsakligen fästl's på fö r
tjänst och skickligheL1, endast mccl de undantag, att till b efordran icke må föreslås:
Officer, som 3 eller flera gånger av olika chefer, under
vilka han tjänstgjort smmnanlngt m inst 12 månaders tid, er hållit vitsordet mindre lämplig, eller
kapten eller regementsofficer, som p f• grund av tjäns tc ålder är i tur till befordran och å förslag till dylik upptagi ts .
men det oaktat tvenne gånger blivit förbigången av yngre grad kamrater.
Dessa bestämmelser ans~1g stationsbefi-ilhavaren i Karls krona olämpliga. Prövning borde utan inskränkning tiller kännas befordringskmmnissionen. I övrigt erinrade stationsbefälhavaren i Karlskrona därom, att bestämmelsen i K. Hr.
den 10 juli 1866, att från löjtnantsgraden bland tre uppflytt ningar två städse skulle ske i tur od! elen tredje enligt för -
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tjänst, Gldrig föranledde någon nmkastning av förutvarande
tur. Däremot har i an dra fall, oaktat inga bes tämmelser därom funnits , yngre officerare befordrats först , och därefter hans
förutvarande äldre kamrat .
Efter en ingående granskning föreslog s tationsbefiil hava ren i Karlskrona :
att befordringskommissionen sammansåltes av inspektören av flottans övningar till sjöss, tillika högste befälh:waren,
samt de båda stationsbefälbavarna;
.
att kommissionens befordringsförslag avgivas enl igt d,\.
gällande bestämmelser med det tillägg, att för befordran till
kapten i fredstid löjtnant skall inn ehava en tjänstetid ~tv minst
9 år .
aU vitsord för tjänsteduglighet till sjöss avgives av ntrjc
chef av högre grad iin kapten för officer av kaptens eller
lägre grad, som ombord tjänstgjort omedelbart under honom
under en tid av m.insl 60 dagar i en följd; samt
att sådant vitsord insändes till chefen för sjöförsvarsdepartementet, såsom chef för flottan, vid expeditionens slut
eller vid avpollettering, därest chef eller honont underlydande officer avpolletteras före expeditionens slut, men efter en
tjänstetid av minst 60 dagar.
Den för ändamålet särskilt tillsatta kommissionen föreslog bl. a.:
att förslag till befordran av officer till löjtnants, kapt.:ns,
kommendörkaptens och kommendörs grad skulle avgivas av
fll befordringskommission, bestående av ordinarie innehavarue av chefsbefattningarna för marinförvaltningen och flottans
stab , befattningen såsom inspektör av flottans övningar till
sjöss och stationsbefälhavarebefattningarna i Carlskrona och
Stockho1m;
att förslag till befordran av officer till högn~ grad än
kommendörs skulle upprättas av chefen för sjöförsvarsdepar tementet ;
att för befordran till löjtnant skulle fordras en t!insietid
som officer av minst två år och till kapten en tjänstetid av
minst åtta år;
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att den, mot vars befordran sär~kilt t alande skäl förel åg,
såsom ständig otj än stbarhet, oduf!lit,het till sjöt jänst oeh d ylikt, skulle förbigås vid befordran samt
at t, vid befordran t ill högre grad än kaptens, avseende
huvudsakligen skulle fästas vid furtjänst och skicldigJ,rt, rlrlugolagda uti redan innehavd beställning på sådant sätt, att enahanda egenskaper kunde j'öl'lltsältas j'ort farande göra sig gällande llti med hög re tjänstegrad förbunden cmsvarsfullore beställning.
Men även under förutsältnmg att. förslag till hefordran
avgåves av en befor clringskommi~sion, sammansatt av befatt ningshavare, under 1ilkas beff..l Hollan offin'rar::.: undPr
tjänstgöring ombord och i land fi.irelräclesvis vore ställda, ansågo dock kommitterade, att llotlcms oflicerare borde erhålla
vitsord om det sätt, på vilket de fullgjort sina tjänsteåligganden, och att därför tjänstgöringsbetyg för dem borde utfärdas.
Endast härigenom bleve det möjli~:t att steg för slcg följa den
enskilde:> officerens utveckling och erhålla alla de data, som
erfordrades till ledning så\ äl vid befordran som vid verkstäl lande av kom.menderingar. Genom tid efter annan skeende
personalombyten å de poster, vilkas innehavare skulle utgöra
befordringskommissionen, skulle densamma, om ej tjänstgöringsbetyg förelåge, sakna möjlighet n tt på ett för individens
rätt fullt betryggande och opartiskt sätt väga olika officerares
skicklighet och förtjänst till befordran.
Enligt kommitterades förslag borde avgivas: Sjötiänstgö ringsbetyg för officerare av lägr·~ grad än kommendörs för
minst 60 dagar ombord och landtjänstgöringsbetyg för officerfire av lägre grad iin kommendörkaptens för minst go dagar i land. Såsom tj~instbarhetshetyg föreslogs något av följ:mde tre vitsord: Mycket tillfredsställande, tillfreds<>tällandc
eller mindre tillfrEdsställande, varjämte uppgifter om särskild
lämplighet eller olämplighet för viss tjänstgöring ~lvensom
andra på tjänstbarheten inverkande förhållanden borde av givas.
Sjöljänstgöringsbctyg borde utfä~das av fartygschef fö r
honom underlydande och av högre bd8lhavare inom siöstyrka
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f ör omedelbart under honom stående officerare av lägre grad
ä n kommendörs.
Ehuru chefens för marinstaben befordringsförslag utsattes för en skarp och i flera avseenden berättigad kritik, finna
vi dock ännu en gång samtliga börda myndigheter ävensom
den speciellt för ändamålet tillsatta kommissionen eniga beträffande kravet på tjänstbarhetsomcli.imen i en eller annan
iorm. Förhoppningarna härutinnan blevo emellertid åter gäckade. Enligt K. Maj :ts beslut i ärendet, den 28 september
J 907, skulle en befordringskommission, bestående av chefErna
för marinförvaltningen och flottans stah, inspektören av flottans övningar till sjöss samt stationsbefälhavarna i Karlskrona och Stockholm, avgiva förslag till befordran av offi.cer upp
t. o. m. kommendörs grad. Till löjtnants- och kaptensgraderna
skulle befordran ske i tur. Vid befordran till högre grad än
k apten skulle avseende Imvudsakligcn fästas på förtjiin.~t och
skicldighet. Under fredstid fordrades för att kunna föreslås
till löjtnant att hava Yarit officer 1 minst 2 år samt för att
kunna föreslås till kapten att hava varit officer i minst 9 år.
Kommissionen hade sålunda Yidsträckt befogenhet, och
dess konstanta sammansättning borgade för följdriktig handläggning av dess uppgifter. Chefen för sjöförsvarsdepartementet skulle tillhandahålla alla förefintliga handlingar, som kunde tjäna till ledning vid arbetet, och ägde kommissionen hos
n ämnde chef göra framställning om. erhållande av ytterligare
upplysningar, som föi· uppdragets fullgörande kund e finnas
·erforderliga. Dessa upplysningar voro emellertid i regel svnn erligen knapphändiga och icke tw det innehåll, att de mö.i·
liggjorde avgivandet av ett säkert omdöme beträffande lämplighet eller olämplighet för befordran. De ledamöter av kommissionc:>n, som icke kände officcrE:rna ifråga, må<>te i dylika
fall förlita sig pf1 uttalanden, som gjordes av den ledamot,
som kände dem, eller stödja uWitandet på under hand förskaffade upplysningar.
Denna slor a svaghet i kommissionens grannla ga värv
blev också kraftigt betonad i det förslag och betänkande anTidsk?-ift i Sjöväsendet.

45
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gående befordran inom officerskåren, smn avgavs den 14 m aj
1913 av jämlikt nådigt brev den 18 oktober 1912 ånyo tillkallade sakkunniga. .Dessa avgåvc, efter en ingående utredning rörande motsvarande förhållanden i åtskilliga ulländska
mariner, ett förnyat förslag om. införande av skriftliga vitsord
- tillfredsställande eller mmdre Ulfredsställande - beträffande sjötjänstgöring för officerare av lägre grad än kommendör ~
och beträffande landtjänstgöring för officerare av lägre grad
än kommendörkaptens. Vid vitsNdens upprättande skulle•
även angivas såväl särskilt framslåtnde egenskuper och skick lighet som jämväl de brister, vilka den bedömde under tjänstgöringen ådagalagt i någon eller några av tjänstens grenar
)\.ven skulle angivas övriga förhållanden såsom sjuklighet m .
m., som kunde inverka å tjänstbarheten, ävensom erinringar
mot uppförandet i och utom. tjänsten. Fördelakliga och oför delaktiga egenskaper skulle noga vägas mot varandra, varvid hänsyn till person städse måste träda tillhaka för statsintressena.
Särskilt vitsord skulle ej avgivas vid tjänstgöring omfat tande kortare tid än ,15 dagar ombord eller 90 dagar i land el ler vid genomgåendet av kurs, för vilken betyg erhålles.
För befordran i fredstid till kommendörkapten av 2. gra·
den skulle krävas deltagande i särskilt anordnad befälsövnin g.
Med iakttagande av gällande särskilda föreskrifter skulle
))de enda grunderna vid avgivanclt' av befordringsförslau vnm
förtjänst och skicklighet, ådagalagd på sådant sätt, att d en
kan fönztsättas göra sig gälland e i den beställning, som fö rsloget avse n.
Om genom befordringsförslage t officer föreslås att fö r
bigås, skulle skälen härtill angivas f särskild förslaget bifogad
skrivelse.
I fråga om befordringskom.missionens ordinarie ledam öter föreslogo de sakkunniga den anmärkningsvärda fö6indring, alt chefen för marinförvallningen skulle ersätlas m ed
chefen för sjöförsvarsdepartementets kommandoexpedition.
Kommissionen skulle förstärkas vid ~vg ivancle av fö r slag till
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besättand e av kommendörk aptens beställning av 1 :a graden
en officer i denna grad och vid avgivande av förslag till
dylik beställning av 2 :a graden med jämväl en kommendör kapten av sistnämnda grad.
De sakkunnige beaktade en detalj, som helt uteEinmats i
1907 års förslag, nämligen att släktskapsförhållande ej finge
förekomma mellan ej mindre kommissionens ledamöter för sig
än även å ena sidan ledamot av befordringskommissionen och
å andra sidan officer, vars befordran vore under omprövning .
Efter alla dessa , med korta n1ellanrum upprepad e utredningar i ett och samma ärende -- så betecknande för förhållandena inom nutida svensk försvarsorganisation och förvalt ning - kunde det tyckas, som om frågan· nu borde vara mo gen för lösning i positiv riktning . Så blev dock ingalunda
förhållandet, ty nu intogo vissa myndigheter en helt förändrad
insätllning till spörsmålet.
stationsbefälhavaren i Karlskrona hävdade den av förcträdaren i ämbetet intagna ståndpunkten och hade i huvudsak
intet att erinra mot de sakkunigas förslag till vitsords avgivande. stationsbefälhavaren i Stockholm avstyrkte ~åväl utbildningskursen för iildre kapten<~r som chefens för marinförvaltningen ersättande inom kommissionen med chefen för
sjöför svarsdepartementets kommandoexpedition. Beträffande
vitsorden för tjänstgöring ansåg han, att dessa skulle skapa
otillfredsställande förhållanden mellan över- och underordnade och föreslog i stället direkt hänvändande - skriftligen eller muntli gen - till den, som har eller senast haft i tur till
befordran varande officer under sitt befäl, för inhämtande
av de erforderliga upplysningarna angående officerens tjänsteduglighet.
Här må i förbigående redan nu erinras, att sistnämnda
förslag på intet sätt kunde ersätta tjänstbarhetsbetygen, enär
enbart den sista sjöexpeditionen skulle få ett avgörande infly tande på befordringsutsikterna, vilket, enligt mitt förmenande,
skulle innebära en uppenbar orfittvisa.
Marinförvaltningen har i sitt y llrandc h elt naturligt först
01 ed
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berört den föreslagna förändringen i befordringskonnnissionens sammansättning, och de härför anförda skälen b etecknar ämbetsverket såsom synnerligen otillfredsställande och
i viss mån kränkande. Förslagen om skriftliga vitsord om
om befälsövnina såsom befordringsvillkor fö r
t iänstaörincr
b'
b
kaptener ävensom rörande skyldighet för befordringskommissionen att angiva skälen för att officer blivit i det u pprättade befordringsförslaget förbigangen avstyrktes av m arinförvaltningen . En av ämbetsverkets ledamöter uttalade av.
vikande mening och förordade de sakkunnigas förslag be triiffande såväl befordringskommissionens sammansättning som
de skriftliga tjänstgöringsvitsorden.
Inspektörens av flottans övningar till sjöss ställning till
sakkunnigas förslag torde tillräckligt tydligt framg å av följ ande hans uttalande:
»Vid bedömandet av huruvida någon förändring i denna
ordning bör vidtagas eller ej, sync~: mig det enda avgöran de
böra vara omdömet, huru de nuYarande bestämmelserna h ittills funktionerat. lVlin erfarenhel giver vid handen, att några svårigheter för befordringsför~:lagcns upprä1tande inom
kommissionen icke yppat sig. Nagon förändring av denna
orsak är därför enligt min mening ej behövlig».
slutligen må erinrns att flol.tans officerare blevo satta j
tillfälle att uttala sig om detta sak k nnnigförslag, varvid framgick, att de yngre officerarna i allmänhet ställde sig iveksamma i avseende å riktigheten av de sakkunnigas uppfattning, att
införanrlet av vitsord om tjänstgöring icke skulle menligt inverka p å kamratskapen inom officerskåren.
Resultatet av dessa utredningar föreligger i den ,, Jnst mktion för befordrinuskommissianen för avgivande av förslay till
befordringar inom officerskåren m. nu , som ingick sasom bilaga n :r J 3 i, den 3 december 1915 fastställd ny upplaga av
reglemente för marinen, I. Denna instruktion som, m ed
däri under åren 1\H6- 1920 vicHagna smärre komplett e·
ringar, , arit gällande intill den 2 t mars 1927, upptog visserligen åtskilliga av dc sakkunnigas för ·:l ag, men befordringsk oll1 missionens sammansättning undergick ingen förändring. Att
.J

(J
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tjänstbarhetsbetyg ej heller blevo införda, torde knappast
kunna anses anmärkningsvärt. Ty den då civile chefen för
sjöför svarsdepartementet hade förvisso svårt att fatta ståndpunkt i en fråga, i vilken marinens myndigheter vid denna
tidpunkt voro av så skiljaktiga meningar. I syfte att så vitt
möjligt råda bot för påtalade svagheter erhöll befordringskommissionens ledamöter befogenhet att hos chefen för sjöförsvarsdepartementet göra framställning , att en eller flera av
de ch efer, under vilka de till befordran ifrågakommande officerarna varit ställda under de närmaste 5 il.ren, med en minsta
tjän stgöringstid under samme chef av 4 månader i en följd
ombord eller sammanlagt ett år i land, måtte kallas för att
inför kommissionen höras. Då det gällde befordran till kommendörkapten av 2 :a graden. skulle denna framställning gälla
samtliga nu nämnda chefer.
Vid avgivande av befordringsförslag skulle, med iakttagande av bestämmelserna om särskilda kompetensvillkor m.
m., >: avseende fästas endast d förtjänst och skicklighet, ådagalagd på sådant säll, att den kan fiimtsiittas skola göra sig gällande i den bestiiflning, sow försiaget avser ,.
Vid befordran upp t. o. m. kapten skulle förslaget upptaga den till tjänsteställning främste med lön inom närmast
lägre grad eller löneklass, vilken fullgjort för befordran stadgade villkor. Därest ~ärskilda skäl förelåg , kunde dock denne förbigås och den därnäst för befordran lämplige uppföras
å förslaget.
På förslag till besättande av kommendörkaptens beställning skulle i allmänhet även uppföras den till tjänsteställning
fr ämste, vilken visat sig motsvarr:r tjänstens olika lun'J på sådant sätt, att han anses uara f ör <len bög re !JesUillnincen fullt
skicklig och lämplig. I särskilda fall ägde kommissionen att
utan avseende å tjänsteställningen på förslog et 11ppföra sådan
kapten med lön i 1 :a klassen eller kommendörkapten med lön
i 2:a graden, vilken inom sdväl ~:fö- som lundtjänsten förvärvat den för tjänstgöring i närmast högre grad erforderliga färdigheten och däruneler ådagalagt utmärkt j'örljiinst och skicJ.;-
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lighet sr,mt an ses äga för h ögr e befäl syn nerligen fmmslåendc
egenskaper. I sistnäm nda fa ll sku lle de skäl, som föran lett
förs laget, angivas i särskild skrivelse .
På för slag till kom mendör sb efordran skulle upptagas den
med lön inom närmas t lägr e grad, som med hänsyn till så.
väl förtjänst som skicklighet ansågs vara mest lämplig till
högre befäl.
Bortseende från den i avsaknad av tjän stb arhetsbetyg allt.
jämt bestående svårigheten att väga och jämföra olika officerares för t jänst, skickligh et och lii.mplighet för viss högre beställning, mås te nyss återgh:na befordringsbes tämmelser anses väl avvägda. Anciennitetsprincip en kommer här till sin
rätt, vilket den grundlagsenligt ock bör göra. Med skicklighet bör nämligen (enl. utdrag ur C. A. Reuterskiölds kommentarer till R. F. § 28) förstås den såväl genom »teoretisk
kunskap och studier», som genom praktisk utövning styrkta
eller antagliga förmågan, och med förtjänst det i utövad tjänst
nedlagda och i och för sig väl vitsordade arbetet, oavsett vad
detta kan anses visa beträffande skicklighet. Förtjänsten blir
sålunda praktiskt taget lika med tjänsteålder, men skicklighet
ingalunda liktydligt med förtjänst. Men hestämmelserna för
befordran till och inom regemenlsofficersg raderna, sådan a de
enligt ovan utformats, giva samtidigt utsikter till snabbare
befordran för den, som ådagalagt utmärkt skicklighet och
anses äga för högre befäl särdeles passande egenskap<'r. Men
en dylik befordran bör ej förekomma annat än i särskilt m otiverade fall. Då skickligheten skall tillmätas en så avgöran de betydelse över förtjänsten , att de:n förvärvade andenniteten
anses böra brytas, borde svårighet ej föreligga att framlägga
fullt giltiga och bärande skäl härför. Att emellertid pd fårhand b(;stämma, huru ofta och i vilken ordning en sårlan förtidsbefordran borde ifrågakomma, skulle dock IJliva synnerligen vanskligt, föl' att ej säga omö.ilrgt. Detta krav var ej h eller uppställt.
Den inom sjöförsvare ts kommandoexpediti on utarl le ladt .
den 24 m ars 1927 fastställda och i huvudsak alltjämt gällan-
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de instruktionen för b efordringskommiss ionen tager emellertid ingen som helst hänsyn till dessa svårigheter, vilka i stället
där stegrats i högre grad än någonsin tillförne.
På förslag till besättande av kommendörkaptens beställning
av 2. graden skall nämligen numera för varje gång, utan nuseende å tjänsteställning, uppföra" den kapten med lön på stat,
som ådagalagt framstående skicklighet och anses äga för högr e befäl synnerligen passande egenskaper. Samtidigt skall
ä ''en uppföras elen till tjänsteställning främste bland de kapten er med lön på stat, som anses vara för beställningen fullt
lämplig och därtill förtjänt . Åt en av de sålunda uppförda
skall kommissionen sedan avgiva förord, utun alt någon som
helst skri ftlig motivering anses behliv lig. Vad som förut utgjorde ett undantag, som krävde anförande av särskilda motiv,
har nu blivit regel, m en utan angi"ande av skäl. Förut skulle
i särskild skrivelse angivas de skäl, som föranlett kommissionen att föreslå förbiflående av »för den högre beställningen
fullt skicklig och lämplig » officer . Nu åter skola särskilda
skäl anföras, därest kommissionen icke varje gång hm föreslå
en yngre kapten att förbigå en iildre, som anses vw·a för beställningen fullt l ~implig orh därtill förtjänt»! Detta blir nämligen den betänkliga innebörden ay nu gällande hesHimmelsert
Ty k an kommissionen till viss beställning endast föreslå en
kapten, sker detta givetvis med tillämpning av anciennitetsprincipen, d. v. s. det blir den äldste, för bestii.llningen fullt
lämplige och förtjänte k aptenen.
Befordran efter val giver såväl den föreslående som den
beslutande m yndigheten mycket fria händer, men medför alltid ett osäkerhetstillstånd för individen. Detta osäkerhetstillstånd påverkas av en hel del individen helt ovidkommande
faktorer såsom exempelvis befordringskommis sionens samman&ättning, regeringen och det där föredragande statsrådet, för
tillfället r ådand e dåliga befordringsförhålla nden m. m., för
vilka en i övrigt förtjänt officer kan bliva alldeles oförskylt
lidande. Man hör niiinligen ej s ~illan uttalas, att yngre, dugande officerare m åste fram. inni:!n de bliva för gamla, men
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man får härvid ej glömma, att framför dem stående, kanske
lika dugande kamrater, äro och bliva ännu äldre, innan b e fordran når dem.
Man torde med stor sannolikh C't kunna utgå från , att 1927
års föreskrifter i allt för hög grad påverkats av 1925 ars ned rustning och därmed sammanhängande indragningar och för sämrade befordringsförhållanden. De yngre skulie fram, men
de förbigångna skulle samtidigt uppmuntras genoiTt beford ringsmöjligheternas bibehållande! Med bristande psykologis k
blick antog man, att dessa, i medvetandet om att utsikterna
till vidarebefordran ej voro helt skrinlagda, alltjämt med bibehållet nit och intresse skulle fullgöra sina tjänståligganden .
Sådana personer finnas, men de tillhöra undantagen.
Tillämpningen av föreskriften har också mött stora svärigheter, och de >>särskilda förhålhmden », som medgiva ett av ·
vikande från regeln, hava nog rätt flitigt måst anföras, vilket
hittills, dess bättre, förringat föreskriftens skadliga verkningar.
Befordran efter val är fullt berättigad, då statsintresset
kräver rätt man på rätt post, och i sådant fall måste den enskildes krav på hänsyn i viss mån 1illbakas[ittas. Men d:c1 den
förbigångne, utan att sådant intresse kan påvisas, vinner befordran 1-2 månader efter den överhoppande, närmast hono m
stående kurskamraten, da synes Inun fullt berättigad antaga ,
att sådan förtidsbefordran blir ur disciplinär s~'npunk t högs t
betänklig.
Var det svårt att avgöra, vem av de i tur varande som
enligt 1915 års bestämmelser skulle upptagas å befordringsförslaget, så äro numera dessa vanskligheter i hög grad steg
rade. För att söka överkomma dessa förstärkes befordrings kommissionen vid avgivande av befordringsförslag till kom mendörkapten av l. graden med 2 yngre kommendörer och
v1d befordran till kommendörkaplen av 2. graden ytterligare
med en kommendörkapten av 1. graden. Genom att dess:1
stodo de till befordran ifrågasatta närmare i ålder, ville man
tillföra kommissionen en ökad personalkännadom. Anordningen medför emellertid alltför ofta .återkommande förändringar i kommissionens sammansättning, varigenom följdrik -
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tigbeten i d ess förslag icke torde främ jas. Och skall man på
den vägen övervinna svårigheterna kräves nog en längt kraftigare utvidgning av kommisionc·n, men då torde stora svårigheter möta vid dess sammankallande. Kanske hava dylika
motiv legat bakom det inom spr~nska flottan hittills tilläm pade systemet för dess befordring~kommissions förse~onde med
upplysningar. Dessa erhållas n~i mligen bl. a. på så sätt, att,
vid befordran till exempelvis )> Capitan de Navio», yngsta hälften
av denn a grad o,..h äldsta fjärdedelen bland »C apitån de Fragata >> inlämna listor upptagande elen ordning , i vilken var och
en anser, a tt sistnämnda officerare böra befordras .
Kravet på erforderlig person,:tllzännedom kan ingalunda
anses tillfredsställande tillgodosett varken vid tillämpning av
äldre eller nu gällande bestämmelser. Visserligen äger kommissionen rätt att höra de chefer, under vilka för befordran
ifrågakommande kaptener de senaste åren varit ställd a , och ha
dess bättre -· på framställnin g av befordringskonunissionen
- dessa möjligheter fr. o. m. den :L4 april innevarande år något förbättrats, i det att de nunHTR. omspänna de senaste 10
åren - mot förut 5 - med en minsta tjän stgöringstid under
~amme chef av blott 3 månader -- mot förut 4 - i en följd
ombord eller sammanlagt 6 månader-- mot förut 12 - i land.
Men då ledande allmänna principer saknas, kommer uppskatt ningen att bliva helt beroende av det individuella nmdömet
med alla dess ofrånkomliga svagh<:ter. Urvalet kommer i alltför hög gr ad att grundas på förhi\J landena under de senaste
tjänsteåren , och en nära i tiden inträffad, för den bedömde
möjligen gynnsam eller mindre gynnsam händelse, kommer
att tillmätas en betydelse, som den sedd i ett vidare synfält,
i själva verket ingalunda förtjänar.
Tjänstbarhetsbetyg i och för siq innebära visserligen ingen
absolut garanti för tillfredsställande befordringsresuliat, men
de äro onekligen ägnade ntt bereda en långt bredare bas och
därmed större stndga ej blott vid befordringsurval utan även
vid uppgörandet av ol ika kommcnderingsförslag. Del måste
nämligen kännas långt tryggare, att kunna basera ett bedömande på ett omedelbart efter kommenderingens slut med
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ansvar avgivet skriftligt utlåtande om en officers tjänstgöring,
än p å ett långt senare lämnat muntligt meddelande. Medeltalet av avgivna vitsord k 0mmer även att utgöra en ~;äkerhe t
mot en enskild bedömares i särskild hög grad avvik.mde mening, och det får härvid ej förbises, att ett felaktigt avgivet
vitsord skadar den bedömande i lika hög grad som den bedömde.
Med försvarsdepartementenas sammanslagning orh ch efspostens hesättande med civilt statsråd åvägabragtes en enhetlig partipolitisk ledning av riksförsvs.ret, inom vilken den m ilitära sakkunska pen i största tänkbara utsträckning iir borldiminerad. Försvarsministrarna skifta och följa partipoliti.
k ens växlingar, och n ågon personalkännedom kan depa r lementchefen knappast besitta ulanför kretsen av dqn.rtem ent ets egna t jänstemän. Av dessa blir han därför i hög grad
beroende i många frågor. Då h an alltjämt är föredragan cl1~
i b efordringsärenden, m åste han, vid bedömandet a v dessa
ärenden och det därmed förenade statsintresset , i m ycket h ög
grad förlita sig på befordringskommissionens förslag. :\r delta ej enigt, försättes departement;;chefen i en mycket Yanskli~
s tällning, ty han saknar jämförb nra handlingar och utlåta n
den, vilka kunna tjäna honom till .l edning vid avgörandet. Det
är fara värt, att han i en dylik ömtålig situation icke alldeles
kan undgå att låta sig påverkas av intryck , som horde vara
h ell ovidkommande. Förelåge vitsord, kunde depar!ements chefen lättare träffa ett avgörande i ett tveksamt fall.
Enligt mitt förmenande äro genom beslutet den 2-1 m ar.~
1927 vidtagna ändringar i beford;·ingskommissionens instruktion i hög grad olämpliga och sk::tflliga. Dessa bör:t snarast
upphävas och ersättas med avgivnndet av enligt lämpligt for·
mulär avfattade vitsord rörande tjänstbarheten.
Vid ett föregående tillfälle har sjöofficersk åren i Karlskrona uttalat sig i denna för kåren och sjöförsvaret ~å viktiga
fråga. Sedan de~:s hava 17 år förflutit, varunder betydelsrfulla ändringar vidtagits lnom rik•:försvarets högsta ledniug.
Är icke frågan värd att nu taga upp till förnyad prövning 7
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Årsberättelse i skeppsbyggeri och maskinväsende.
Avgiven av ledamoten Lindbe1·g,

(Forts. från h. 10, sid. 606.)

Specialhögtr ycks pannor.
Upp till omkring c :a 100 at. kan man använda vattenrörpannor av i huvudsak samm a typ som f. n. användes för lägre
tryck. Redan för tryck av 60 at. har man emellertid funnit
lämpligt att konstruera specialhögtryckspannor, vilka måhända ej längre böra benämnas ångpannor utan i stället ånggeneratorer. För tryck öwr 100 at. äro dylika specialkonstruktioner nödvändiga. De tre förnämsta av dessa konstruktio ner äro Schmidt-, Löffler- och Bensonpannorna, vilkas principschema framgår av fig. 2, 3 och 4.
Såväl Schmidt- som Löff!crpannan hava »indirekt» ångframställning, i det att högtrycksångan i båda stystemen bildas i en behållare, som ej direkt utsättes för fyrens inverkan.
I stället sker avkokningen genom alt man låter ånga passera
en rörspiral , inlagd i högtrycksbehållarens vatten.
I Schmidtpannan finnas två skilda vatten- och ångcirkulatitionssystem, av vilket endast det ena (i fig. betecknat med
l) upptager värme från eldstaden. Den därvid bildade ångan
avlämnar sitt värme till vattnet i högtrycksångbildaren, varefter kondensatet dels avlämnar återstående värme till en ma-
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tarvattenförvärmare, dels därefter självt förvärmes av rökgaserna för att sedan åter passera eldstaden. I det andra systemet (betecknat med 2 i fig.) ledes matarvattnet först genon1
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Det mest utmärkande draget för Lötflerpannan är den
ångtransportpump, som_tager ånga från högtrycksångbildaren,
förlagd utanför den egentliga pannan, och trycker elen genom
rörspiraler, förlagda i eldstaden och rökupplaget, i vilka ångan
-gives en mycket hög överhettning. Av den överhettade ångan
Ji/1 masl<in

Mo f<2Tf' 'Il"f'

Scbmidf P-anna
Fig. 2.

en förvärmare och därefter till högtrycksbehållaren, där det
avkokar till ånga, som efter att hava passerat en överhettare
går till maskinen. Trycket i det förstnämnda systemet är
30-40 at. högre än i det sislnämncla.

Fig. 3.

går % till maskinen under det alt % gå tillbaka till ängbildaren och avkoka där befintligt vatten. Systemet kan med fördel endast användas för tryck över 50 at. och blir, på grund
av det stora pumparbetet (% av den bildade högtrycksångan
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uträttar ej mekaniskt arbete utan endast rundpumpas) verkligt ekonomiskt först vid mycket högt tryck (120 at.).
Båda de nämnda pannorna hava den stora fördelen , att
de äro praktiskt taget oberoende av matarvattenföroreningar.
I Schmidtpannan cirkulerar i eldstadstuberna endast samm a
vatten hela tiden, i Löfflerpannan är det ånga, som cirkuler ar

Bensoo

vidare av firman Siemens i Tyskland. Pannan består i princip av en serie tubslingor, som omsluta eldstaden. Sedan ånga
bildats och passerat en reduceringsventil, ledes den vidare till
den av rörslingor bestående överhettaren och därifrån till maskinen. Vatten med ett tryck av c:a 225 at. inpumpas i rörslingorna, och då dess temperatur stigit till 37 4 ° övergår vatt net utan volymförändring och utan »kokning » till ånga.
Vattenångans stora täthet vid höga tryck tillåter en effek tiv värmeöverföring från tuberna till ångan och det är på
grund härav möjligt, att i Löffler- och Bensonpannorna låta
med ånga fyllda tubslingor bilda väggar i eldstaden. Tvångscirkulation i Löfflerpannan och frånvaron av plötslig volym ·
ökning vid ångbildningen i Bensonpannan bidraga även till
att i dessa pannor minska risken för tubernas genombränning.
Som förut nämnts hava Schmidt- och Bensonpannor installerats å fartyg. Alla tre typerna hava förutom i kraft- och industriångcentraler även konunit till användning å lokomotiv.
För ett lokomotiv med Löfflerpanna uppgives, att man erhållit en bränslebesparing av c :a 40 % jämfört med moderna
överhettningslokomotiv.
Det är klart, att dylika högtrycksanläggningar bliva dyrbara i utförande. För landinstallationer anses, att man vid
och över ungefär 60 at. kommer in i ett område, där tillverkningskostnaderna hastigt stiga. I Tyskland håller man dock
före, att högtryckslokomotiv (60 at. och däröver) även med
kondensationsanläggning bliva billigare i framställning än die ·
sel- och elektriska lokomotiv.

f3._onna.

Fig. 4.

i eldstadstuberna. I båda pannorna ligger högtrycksbehållaren ej utsatt för fyren, varför eventuella avlagringar från
förorenat vatten ej medföra fara för materialets överhettning.
Bensonförfarandet, som lett till den liknämnda pannan s
konstruktion, uppfanns i England och h ar sedan utvecklats

Högtrycksanläggningar med tryck upp till 35 at.
Fn'msett de båda förut omnämnda fartygsanläggningarna
för verkligt högtryck har man hittills gått fram jämförelsevis
försiktigt med ångtryckets höjning ombord. Det första praktiska försöket gjordes 1926 å turbinångaren >> King George V»,
där tryck och temperatur uppgingo till 39 at. resp . 400° C.
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Utvecklingen därefter framgår av att n1.an å nyare handclsfar.
tyg använder t ryck m ellan 23 och 30 at . och ängtemperaturer
upp till 400° . Å de krigsfartyg, där högre tryck kommit 1ill
användning, har man valt tryck mellan 23 och 35 at. och ängtemperatur mellan 300 och 400° .
Att även en relativ t måttlig stegring av ångtrycket medför
en bättre bränsleekonomi framgår av att vid de moderniseringar och nybyggnader av handelsfartyg, som ägt rum under de senare åren, man börjat använda betydligt högre ångtryck, än som t idigare ansetts lämpliga.
En verkligt genomgripande modernisering har företagits
av Hamburg-Amerikalinjen, som låtit inbygga nytt maskineri
i sin Ballin-klass, bestående av 4 stycken 20-22 ,000 tons fartyg »Ballin », »Deutschland >> , »1-Iamburg » och den så sent som
år J927 färdigställda »New-York». Dessa fyra ångare f å n ya
maskinanläggningar för 28,000 hkr. (förut c:a 13,000). Dc
gamla cylinderångpannorna (för 14 kg. 3,000 m 2 eldyta tillsammans per fartyg) ersättas med vattenrörpannor för 28 at.
och med tillsammans 4,600 m 2 elclyta, fördelad på 4 clubbeländade pannor, vilka med varelera 1,150 m 2 eldyta erbjuda
en i handelsfartyg hittills ovanlig storlek. Verkningsgraden
för dessa pannor uppgives till 90 %. De nya maskinanläggningarna med dubbelt så stort kraftbelopp taga ej större utrymme i anspråk än de gamla, samtidigt som farten . höjes
från 15,5 till 19,5 knop. Att rederiet vid sin av konkurrens·
hänsyn vidtagna modernisering valt ett så pass högt ångtryck
visar ju, att det är ekonomiskt förmånligt.
Aven ett annat rederi, Canadian Pacific Steamship, Co.
har för sina senaste fartyg börjat använda högre ångtryck.
Nedanstående tabell visar, vilka goda resultat, som uppnalls,
ehuru de ej enbart bero på höjningen i ångtryck utan äycn
härleda sig från ökad överhettning, bättre pannverkningsgrad
och god ekonomi för hjälpmaskineriet.
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Det med turboelektriskt maskineri försedda passagerarefartyget »Viceroy of India» har 26,4 kg. ångtryck och 370°
ångtemperatur. Det t illhör det bekanta rederiet Feninsular
.and Oriental Steam Navigation Co. (»P & 0»), som f. n. har
fyra stora passagerareångare uneler byggnad. Två av dessa,
»Stra thnaver » och »Strathaird », få turboelektriskt maskineri,
-de båda övriga, »Carthage» och »Cm·fu », utväxlade turbiner.
Alla fyra erhålla Yarrow-pannor med 28 at. ångtryck och 385°
ångtemperatur.
Holland-Amerikalinjens turbinångare »Statendam» har 28
.at. ångtryck och 345° ångtemperatur. Bränsleförbrukningen.
uppgives till 0,280 kg. per ahkr tim.
De båda nya tyska atlantfartygen »Bremen » och , Euro}la >) hava 23 at. ångtryck och 350° ångtemperatur. » Bremen ~
har en total bränsleförbrukning av c:a 0,320 kg. per ahkr.
tim., vari även ingår för fartygets stora »hotelh-förbrukning
erforderligt bränsle. Verkningsgraden för »Bremens » pannor
Uppgives till 88 %.
*) Inkl. styrmaskin och hjälpmaskiner f ör prop.-maskineriet .
**) Vid pannorna.
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Några medelstora turbinångare för United States Lin es,
flera italienska passagerareångare, ävensom det nya franska
atlantfartyget »La PaiX» , tillhörande Compagnie Gener ale
Transatlantique, hava eller avses att få ett ångtryck av 28 at.
vilket synes bliva standardtryck för stora snabbgående p assagerarefartyg.
Å krigsfartyg har man intill de senaste åren ej använ l
högre ångtryck än c:a 21 at. och ej högre ängtemperatur än
c:a 300° C. Men även på detta område finner man exempel
på såväl högre tryck som högre temperatur. Den holländska
jagaren »van Ness», 1,500 ton, 31,000 ahkr. och 34 knop , h ar
28 at. ångtryck och 305 ° ångtemperatur. För Portugal avsedda fyra jagare, som f. n. byggas av Yarrow, få ett ångtryck av 28 at. Längst torde man hava gått å den nya engelska jagaren »Acheron », 1,350 ton, 34,000 ahkr. och 35 knop,
där man höjt ångtrycket till 35 at. och ängtemperaturen till
400° C. Jagaren tillhör »Acasta»-klassen, vilkens övriga fartyg hava 21 at. tryck och 315° temperatur å ångan. »AcheroH»
torde således få anses som ett experimentfartyg. En kort beskrivning av dess maskineri är därför av intresse.
Propellermaskineriet består av två från varandra helt oberoende turbinaggregat, arbetande på var sin propelleraxel.
Varje aggregat utgöres av fyra stycken kugghjulsutväxlade
turbiner. Kraftfördelningen mellan dessa är följande: htr. t urbin 18 %, l :a mtr. turbin 2.3 %, 2 :a mtr. turbin 2f, % och
ltr. turbin 33 %.
Ånga lämnas av 3 st. pannor, uppställda i två eldru m.
Varje panna har överhettare, som kan giva överhettning för
ett stort område av pannbelastningen. Vid en oljeförbrukning
av 3,8 kg. pr m 2 eldyta erhålles 380° ångtemperatur. Vid
högsta kraftutveckling avser man att uppnå 400°. Även luft ·
förvärmare äro inbyggda, ehuru de av vikts- och utrymmes·
skäl gjorts relativt små. Vid ovannämnd oljeförbrukning er:
håller luften en temperaturökning av 75° C. Blästertrycket 1
eldrummen är vid full kraft 90 mm. Fläktarna äro turbindrivna och försedda med diffusorer vid avloppet.

-
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Hjälpmaskinerna arbeta med 21 at. tillopps- och 2,5 at.
avlopps- (mot- ) tryck.
J{ondensorerna, som äro byggda av stålplåt och vinkeljärn,
hava enkel genomströmning. Till- och avloppsrören äro vid
bordläggningen utbildade att giva en »scoop »-effekt åt kylvattnet, som i övrigt drives genom kondensorerna av turbindrivna
utväxlade cirkulationspumpar.
Matarvattensystemet är »slutet».
Kondensatpumparna
Jämna vatten till huvudmatarpumparna, som genom förvärmare trycker detsamma till på pannornas ängsamlare placerade matarvattensregulatorer. För varje panna finnes som
reserv en turbindriven matarpump, som suger från reservmatarvattencistern.
För huvudturbinernas skovlar har följande material använts. Reaktionsskovlar i htr.-turbinen och i en del av l :a
mtr. -turbinen äro utförda av monelmetall, i andra delen av
1 :a mtr.-turbinen äro skovlarna av manganbrons, under det
övriga reaktionsskovlar utförts av mässing (70/30) . Aktions·
skovlar i framåt- och backturbiner äro tillverkade av rostfritt stål.
Pannornas ång- och vattenbehållare äro helsmidda och
därefter maskinarbetade ut- och invändigt.
(I detta sammanhang kan nämnas att man i England
klagar över, att lagbestämmelserna där lägga hinder i vägen
för användning av svetsning vid tillverkning av ångpannor. De
helsmidda behållarna bliva naturligtvis dyra, och anses ej eko ·
nomiskt berättigade förrän vid c:a 45 at. och däröver. Nitade behållare anser man lämpligen ej böra användas för tryck
över 30 at. I Tyskland har man använt svetsade behållare
för tryck upp till 60 at. Förenta staternas marinmyndigheter
hava utfärdat specifikationer för svetsning av pannbehållare,
som skola användas å de nya vY-kryssarna Minneapolis, New
Orleans och Astoria).
Ångpannetuberna närmast eldstaden hava en yttre diameter av l %" (45 mm.) , de nästa fyra raderna l ~/2" (38 mm.)
och de övriga llfs" (29 mm.).
Överhettarens rör ligga horisontalt mellan panntuberna,
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ungefär mitt i vardera tubsatsen och kunna vid behov dragas
rätt ur pannan. Denna typ för överhettare har alltsedan 1914_
begagnats för nästan alla överhettare i engelska flottan. T u.
berna hava l Vs" (29 mm.) yttre diameter och äro utförda a,·
stål med låg kolhalt.
Vid fullkraftsprov var bränsleförbrukning en 0,276 kg . pr
ahkr. tim. för alla ändamål. Pannorna brände härvid 3,83 k g.
olja pr m 2 eldyta och vattenavkokningen var 3,525 kg. pr
ahkr. tim. Vid 60 % kraftutveckling var bränsleförbruknin gen 0,306 kg. och avkokningen 3,597 kg. Vid 10 % av fullkraft uppgick bränlseförbrukning en till 0,499 kg. och avkokningen till 5,838 kg.; alla siffror avse totalförbrukning.

Diverse frågor i samband med ångtryckets höjning.
Av det ovanstående framgår , att man ombord å fartyg ännu ej annat än vid ett par försöksanläggninga r kommit in på
det verkliga högtrycksområdet. vilket numera anses ligga över
35 a 40 at. Svårigheterna och riskerna äro också stora, varför man väl förstår den betänksamhet, som gör sig gällande.
De goda resultat man nått i land bero ,åtminstone i ekonomiskt avseende, till stor del p å att man där kan utföra anläggningar med mycket stora enheter och ej är bunden av viktsoch utrymmeshänsyn på samma sätt som i fartyg. I jämfö ·
relse med landpannor måste man anse fartygspannor som r e·
lativt små. De största pannenh etema i land lämna 350-450
ton ånga per timme, under det att man för krigsfartygs pannor ej kommer upp mer än till c :a 90 ton ånga per timme Ut
\;V-kryssare). Även mycket stora handelsfartygs pannor lämna ej mer än c :a 30, högst 45 ton ånga per timme. Fartygsångpannor kunna ej heller sammansl~s till större enheter, ty
härvidlag måste, förutom till säkerhetssynpunkt en, hänsyn
även tagas till fartygets tyngdpunkts~äge och nödvändigbeten
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av att erhålla största möjliga användbara däcksytor, vilket gör,
att man måste begränsa pannornas böjd och uppdela dem på
flera enheter.
2
Den pr m eldyta avkolwcle vattenmängelen är rätt olika
för land- och för sjöångpannor. Några jämförelsesiffror kunna dock ej lämnas för nyare bögtryckspannor, enär »eldytan »
för dessa är ett väsentligt annat begrepp än å fartygspannor.
Mellan pannor å krigs- och å bandelsfartyg föreligger i detta
hänseende betydlig · skillnad. J agarepannor ha va uppnått
2
en avkokning av c:a 115 kg. ånga pr m , eldyta, se2
naste engelska kryssare hava c:o 85 kg . pr m , under det
att man å handelsfartyg vanligen räknar med 25 a 35 kg.
ånga pr m 2 eldyta. Den starkaste forceringen av krigsfartygs
pannor gör det naturligtvis svårare att hålla skorstensförlusterna låga, och införandet av högt ångtryck i dessa pannor måste
därför åtföljas av åtgärder, som möjliggöra bibehållandel av
åtminstone samma pannverkningsgrad .
För själva propellermaskinen medför högt ångtryck vissa
konstruktiva svärigheter, vilka dock äro överkomliga. Det i
htr. turbinen rådande höga trycket kan behärskas genom att
man väljer högt varvtal, varav följer sm.å dimensioner å turbinhuset. Genom tillräcklig godstjocklek å detta samt m.otsvarande kraftiga flänsar och bultar kunna påkänningarna hållas låga, vilket är nödvändigt för aU de med den höga tem.peraturen skola bliva lägre än >> kryp »gränsen, d. v. s. den påkänning, vid vilken materialet under inverkan av bög tem··
peratur börjar erhålla en mycket obetydlig men oavbruten
formförändring. Påkänningarna å skovlarna ökas ej med
högre tryck, enär man med lämplig konstruktion kan hålla
ånghastigheterna vid normala värden. Lämpligt skovelmatedal står numera även till buds.
Väljer man kolvmaskin, vilken i förening med avloppsturbin blir lämpligast för smärre anläggningar, möter ej heller vid användning av högt tryck några oöverkomliga svårigheter. Vid en del anläggningar har man utfört htr. och mtr.
cylindrarna i >>tanden>>, varigenom packbox för htr.-cylindern
bortfaller. Erfarenheter från lok omoliv med kolvmaskiner
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visa även, att varken högt tryck eller hög temperatur medföra
några genomgripa nde konstruktio nsändringa r, ej ens ifråga
om maskiner med slidreglerin g, som. kan användas för tryck
upp till 120 at. Matarvattne ts rening från smörjolja m.åste
emellertid vara effektiv.
Förutom de tidigare omnämnda fösröksanlä ggningarna
med verkligt högtryck, har man å tre stycken tyska tullkryssare använt ett högtrgckcln gmaskineri, konstruerat cw Dr vFag11er. Den första båten, "Hindenbur g », har sedermera efter följts av två andra, »Brummer» och »Bremse », vilka hava en
fart av 29 knop. Maskineriet å dessa består av 2 st. högtryckspann or av en förbättrad torpedbåtst yp med 45 at. ång tryck och 420° ångtempera tur. Luftvärmar e finnes och m a tarvattnet uppvärmes till 170° .
2
Avkokninge n uppgives t ill c:a 80 kg. pr m eldyta, och
pannverkni ngsgraden till 86 %. Propellerm askinen, som utvecklar 1,600 ahkr. består av en htr.-turbin med 24,000 varv/
min. och en ltr.-turbin med 9,600 varv/min , vilka med dub belutväxlin g driva propellerax eln med 805 varv/min.
Totalvikten för maskineriet , inklusive vatten men exklusive propellerax elledning, är c :a 9 kg. pr ahkr.
Bränsleförb rukningen är garanterad till 0,33 kg. pr ahkr.
t im.
I dessa anläggning ar har man framför allt strävat efter
att erhålla låg vikt och litet utrymmesbe hov. Konstruktio nerna synas vara mycket dyrbara, som exempel .kan nämnas , att
luftförvärm aren är utförd av monelmetal l.
Man hoppas kunna använda liknande konstruktio n även
~t handelsfart yg, men beräknar att vikten härvid kommer att
stiga till 28 kg. per ahkr.
Ovriga cltgärcler för att höja ångdriftens ekon omi.
Förutom genom höjning av ångans tryck och temperatur
har man sökt att på andra vägar öka ångdriftens ekonomi.
Införandet av l~ombinulion e n kolr}Jnasl..:in och lurbin få r
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h ärvid kanske betraktas som de senaste årens framgångsr ika s te försök att hävda ångdriftens fördelar i konkurrens en med
-d iesemotorn. Hedan vid turbinens första införande å fartyg
begagnade man denna utväg för att kunna driva ångans expansion så lå ngt som möjligt. .Man använde då, t. ex. vid en
treaxlig anläggning, å de båda ytteraxlarn a kolvmaskin er, vilkas avloppsång a sedan fick ytterligare expandera i centeraxelns turbin. Först efter införandet av kugghjulsut växlade
turbiner har emellertid denna viktiga princip kunnat helt utn y ttjas. Den mest bekanta utföringsfo rmen är Baur-Wach systemet, men numera byggas dylika kombinatio ner även av
P a rsons och Brown Boveri.
I Baur- Wachsgstem et ledas kolvångmas kinens avlopps till en turbin, som genom kuggväxel och en hydraulisk
ga
ån
koppling arbetar på samma axel, som kolvmaskin en. Vid
backmanöv er löser den hydrauliska kopplingen turbinen, och
kolvmaskin ens avloppsång a går förbi turbinen till kondensorn .
D e nyaste anläggning arna äro så anordnade, att man kan släppa friskånga direkt till turbinen, varigenom man får en reserv
i h ändelse av haveri å kolvmaskin en.
Systemet har kommit till användning såväl för nya far tyg som vid moderniser ingar av äldre. Dess betydelse för
dr iftsekonomi en framgår av att man i en kolvmaskin ej kan
ek onomiskt utnyttja ångans expansion längre än till ungefär
15 gånger dess ursprunglig a volym, under det att en turbin
m edgiver ångans expansion till ungefär 200 gånger ursprungsvolymen.
I Bauer-\iVac hsystemet uppgår turbinens belastning ungefär till % a v totalbelastn ingen och den utföres i storlekar
från 700 upp till 2,400 ahkr., varför systemet är användbart
för totalkraftbe lopp mellan 2,000 och 7,000 ahkr.
Vid moderniser ing a v äldre anläggninga r erhåller man
med Baner-- \\rachsystem et antingen en bränslebesp aring av
18- 20 % om den ursprunglig a farten bibehålles , eller 22-25
% större kraftutveck ling vid fullt utnyttjande av den gamla
pannanlägg ningen.
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D :r Bauer beräknar, att man med ett panntryck av 17 at.
(som kan användas även i cylinderpannor l, hög överhettning,
långt driven luftförvärmning och matarvattenförvärm ning i
2 steg kan uppnå en bränsleförbrukning av 0,41 kg. kol (7 ,800
v. e. handeldning) per ihkr., motsvarande ungefär 0,28 kg.
brännolja per ihkr. , d. v. s. att även mindre fartygsanläggningar kunna få nästan lika god bränsleekonomi som stora turbinmaskinerier.
En för ångdriftens ekonomi mycket viktig sak är hjäl pmaskineriets anordning, enär särskilt med minskning i huvu dmaskineriets bränsleförbrukning 'hjälpmaskinernas förbruk ning utgör en avsevärd del av den totala bränsleåtgången
(15-20 %).
En undersökning utförd av Parsons rörande själva huvudmaskineriets hjälpmaskiner avser följande olika anordningar :
l. Helt ångdrivna hjälpmaskiner, avloppsånga för m atarva Henförvärmning.
2. Elektriskt drivna hjälpmaskiner, som erhålla ström
från ångturbingenerator .
3. E lektriskt drivna hjälpmaskiner, som erhålla ström
från dieselmotorgenera t or.
4. Från huvudmaskineriet mekaniskt drivna hjälpma skiner.
Undersökningen visade, att anordning enligt l. krävde den
största bränsleförbrukning en : 2. visade lägre förbrukning än
l, 3 och 4 sinsemellan lika förbrukning n1.en lägre än vid an ordning 2.
För huvudmaskineriets hjälpmaskiner vill man ogärna
vara beroende av en annan kraftkälla och föredrager ur den
synpunkten anordning l. eller 4. Tendensen å ångfartyg synes emellertid vara att för gång till sjöss begagna elektrisk t
drivna hjälpmaskiner med ström från ångturbingenerator er,
och att för hamndrift använda dieselmotorgenerat orer. Denna
lösning torde vara bäst med hänsyn till ekonomi, enkelhet och
driftsäkerhet.
För övriga hjälpmaskiner ombord _å ångfartyg börjar man

alltmer använda elektrisk drift med ström från dieselmotorgeneratorer. Chefsingenjören H. Brillie i Compagnie Generale
'fransatlantique (»CGT») anser, att man med helt elektrifierade hjälpmaskiner och utsträckt användning av elektricitet
för uppvärmning (kök) erhåller en besparing av lO %.
Mekanisk eldning av ett eller annat slag har stor betydelse
för ekonomien ombord å handelsfartyg. A stora snabbgående
fartyg användes uteslutande oljeeldning. Bränslepriset tenderar här att höja driftkostnaderna, men besparingar göres dock
i löner m. m. Som exempel kan nämnas, att man för en stor
passagerareångare kan reducera eldrumspersonalen från c:a
235 man till c :a 80 genom att använda oljeeldning.
Mekanisk rostbeskickning har i viss utsträckning försökts
å handelsfartyg, såväl för vattenrör- som för cylinderpannor.
Förutom strävan efter att få en jämn eldning ligger bakom
dessa försök även en önskan att reducera eldrumspersonalen .
Resultaten från en del engelska fartyg visa en förbättring a v
pannverkningsgrad en - ungefär 7 % -, men om detta eld ningssystem kommer att få n ågon vidsträcktare användning ,
är tvivelaktigt. Den varierande belastningen, särskilt vid ma növer, erbjuder en del svårigheter, likaså frågorna om slaggens och askans undanskaffande och om lämplig kolsorL
Babeock & vVilcox hava vid sina verkstäder i Bayonne
(U. S. A.) gjort omfattande experiment med kedjeroster för
fartygspannor avsedda för forcerat drag och anse sig hava
nått goda resultat ifråga om övervinnande av nämnda svårigheter. Ett holländskt rederi har e tt 30-tal av sina fartyg ut rustade för mekanisk rostbeskickning.
Kolpulv ereldning har fått vidsträckt användning i land,
och även å fartyg har man utfört dylika installation er. Möj ligheten av att härigenom använda billigt bränsle för ångfartygsdrift har gjort att man, särskilt i England fäst stora förhoppningar vid detta eldningssystem. Förhoppningarna kunna ej sägas hava blivit infriade. I sitt nuvarande utvecklingsstadium kan kolpulvereldning knappast komma ifråga annat
än för lastångare med relativt låg fart. Vikt- och utrymmes -
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behov äro stora och med de första installat ionerna har m an
haft en h el del besvärlig heter, som krävt ändrings arbetcn;
några nya anläggni ngar synas ej hava blivit utförda under det
sista året. När man erinr ar sig de svårighe ter, som först m ötte vid oljeeldni ngens införand e, bör man dock ej av de hittillsvarande resultate n draga den slusatsen , att kolpulve reldningen
saknar utvecklin gsmöjlig heter.
Bland de många förslag, som framkom mit, till förbättring
av ångdrift ens ekonomi är följande av visst intresse, enär detsamma drager obetydli ga kostnade r att genomfö ra men ändock
i praktike n medfört goda resultat. Anordni ngen består i att
giva hålen i det i pannans ängsaml are placerad e ångupps amlingsrörc t en speciell form och en liten diameter , varigenom
ångan lämnar pannan i mycket torrare skick, än om röret
utföres som vanligt. A ett av CGT:s fartyg ernåddes c:a 10 9'~
bränsleb esparing och å samma rederis ångar e >> Lafayett e » h ava umärkta resultat uppnåtts ifråga om. ångans torkning . Anordninge n framgår av fig. 5 a och b.
Den förut omnämn de ingenjör en Brillie i CGT har aven
genomfö rt ett ändrat smörjsys tem, som högst väsentlig t ökat
maskine ns mekanis ka verkning sgrad. Systeme t bygger på det
förhålla ndet, att man genom lämplig tillförsel av olja k an
bygga upp ett oljeskikt , som tager upp lagertryc ket, varigc nom friktione n ej äger rum mellan tvenne av srnörjolj a b etäckta metallyt or utan mellan en metallyt a och ett samman hängand e oljeskikt , varvid friktions koefficie nten minskas från
ungefär 0,10 till ungefär 0,01 O. Systeme t består i att helt boritaga de vanliga smörjrän der, som bruka upptagas i lagren.
och ersätta dem med för bildande t av oljeskikt lämpligt anordnade >> bassänge r » i lagrets underde l, varigeno m själva bärytan
i den undre delen förminsk as. Övre delen av lagret utformas
som reservoa r för oljan , som vid trycksm örjning till- och avföres vid lagrets topp. Systeme t förutsätt er givetvis större
spelrum i lagret än vanligt, men för att bibehåll a axeln i läge
anordna r man i såväl lagrets över- som underde l mindre ytor,
mellan vilka axeln har normalt spelrum. Systeme t har allt-
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sedan 1921 införts å CGT:s fartyg, bl. a. å atlantångaren »Ile
de France» och användes för tryck-, ram-, vevstaks-, excenteroch stödlager. Resultaten av torsionsmätningar utförda före
och efter systemets införande visa, att den mekaniska verkningsgraden ökas med 7 a 8 % såväl för kolvmaskiner som
för turbiner. Nedslitningen av lagren har väsentligt minskats
och befintlig vattenkylning har kunnat avstängas.
Till slut kan omnämnas den i år av firman Parsons k onstruerade nya »omvända » kondensorn. I hittills utförda kon .
dens01·er har ångan rört sig uppifrån och nedåt mellan tuberna. I den nya kondensorn har man vänt på ångans väg, så
att den i tubsatsen strömmar nedifrån och uppåt. Detta åstad.
kommes genom att tubsatsen är uppdelad i två avdelningar,
åtskilda av en vertikal ångpassage. Ångan inkommer som vanligt å kondensorns övre del men tvingas genom plåtar, som ligga omkring de båda tubsatserna, att gå ned till botten och k an
först där gå in i tubsatscrna. Kylvattnets strömning är så an·
ordnad, att det kallaste vattnet går i de översta tuberna. Under sin gång upp genom tubsatsen träffar ångan därför allt
kallare tuber. Kondensatet samlas i kondensorns botten och
suges därifrån av kondensatpumpen. Luften utsuges vid tub·
satsernas övre del. Med denna konstruktion kommer konden ·
satet vid avrinningen nedåt alltid att träffa varmare tuber och
möter dessutom den inträdande ångan, varför det kan bortledas vid den högsta temperatur, som är möjlig med förefintligt vacuum. Då kondensatet dessutom bortledes från den
plats i kondensorn, där luft har svårast att samlas, blir det
så »avluftab som möjligt, vilket har stor betydelse för aU
minska möjligheterna för frätning i pannorna. En annan fördel är, att luften blir kyld och bortsuges under lämpligaste förhållanden. Firman har gjort ingående försök, innan den nya
kondensorn utsläpptes i marknaden, och hoppas på goda resultat. Några resultat från drift ombord föreligga ännu icke.
(Forts.)
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Meddelande från främmande mariner.
Meddelade från Marinstabens ·utrikesavdelning.
(Oktober 1931.)

Amerikas Förenta stater.
De 10,000 tons krysasre, som äro unclH byggnad, berliknas bliva
färdi ga å följande tider:
Portland och Indianapalis i augusti 1982;
Tusca1osa och San Francisco under 1934.
(j ndervattensbåtarna Dolpi.n och Caehalot, som äro u u der byggn ad, skola vara färdiga respektive i augusti 1932 och i september
1933.
I enllghet med amerikanska regeringens beslut att reduP-era
alla utgifter till ett minimum, har det Lestämts att antalet jagare,
upptagna i nybyggnadsprogrammet skall reduceras från 11 till ö.
(Utdrag ur Le Yacht, 17 oktober 1231.)

England.
Jagarna Crescent och Cygnct sjösattes från Vickers Armstrongs
varv vid Barrow elen 29 september.

Flotti.ljl E>daren Kempenfelt, tillhörande 1929 års program, kommer att sjösättas frän varvet J. Samuel White och C:ni, East Cowes,
den 2\J oktober.
Kempe n le> lt får ett deplacement på 1,390 ton, 60 ton större än
Keith av föregående års program.
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Sir Austen Chamberlain, First Lord of the Admiralty, ha r till.
kännagivit i underhuset, att amiral Sir John Kelly utnämnts att
efterträda Sir :Michael K. Hoclges såsom chef för A t1anterflottan.
(Utdrag ur The Naval Chronicle, 2 oktoLer 1931.)

Till Portsmouth ingick den 5 oktober meddelande att order
skulle komma att utfärdas till Atlanterflottan att återupptaga sina
höstmanövrer elen 8 oktober. Amiral Sir J" oh n D. Kelly, elen nya
chefen, skall hissa sit befälstecken å slagskeppet Nelson den 7 oktober. Efter samling avgår flottan till Rosyth. Partygen skola
återvända den 19 november, 14 dagar tidigare än det var bestäm t
det ursprungliga programmet.
(Utdrag ur The Morning Post, 6 oktober 1931..)
Kryssaren Neptune, systerfartyg till Orion, samt Hottiljleclaren
Duncan hava stapelsatts i Devonport. Båda fartygen tillhöra 1930
års program.
(Utdrag ur The Naval Chronicle, 7 oktober 1931.)

c

/

'

'

Jagarna Crusander och Comet, som byggts i docka i Portsmouth,
döptes och sjösattes elen 30 september. De äro fartyg på 1,375 ton
med fyra 12 cm. kanoner, åtta torpedtuber, 9_,400 hln.·. och 35 knops
fart.
(Utdrag ur Le Yacht, H oktober Hl31.)

De officiella siffr,orna angående Plymouth Navy Week de tta
år, som nu blivit tillkännagivna, visa att tota1inkomstema stigit till
6,580 p1md mot 6,471 pund förra året.
4,418 pund kunna disponeras för Navy \Veek's välgörenhetsfond
och utgifterna för »veckan>> hava uppgått till 2,000 pund.
Hela antalet besökande uppgick till 75,763 personer och antalPt
fordon, som begagnade parkeringsplatsen var 4.465
(Utdrag ur The Naval Chronicle, 23 ol~tober 1931.)

Uneler Navy Week i dc tre hamnarna Devonport, Portsmout.h
och Chatham nådde antalet besökare det stora antalet av 316,506
personer.
(Utdrag ur U. S. N. I. Proccedings, oktoher 1931.)
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Frankrike.
Flottiljledaren :Milan har sjösatts i Lorient den 13 oktober. Den
är det sjätte och sista fartyget i en serie flottiljledare på 2,480 ton,
som stapelsatts enligt 1927 års program. Av de övriga hava l'Albatros och Gerfaut avgått till Brest för ombordtagning av kanoner och
torpeder före avgången till Medelhavet; l'Aigle och Voutonr, som likaledes fullbordat sina prov, skola följa efter; l'Epervier, sj ösatt den
14 augusti är ännu under byggnad.
(Utdrag ur Le Yacht, i7 oktober 1931.)

Jagaren Froncleur har erhållit sin bestyckning och införli,•ats
med flottan.
Denna jagare sjösattes elen 20 juni 1929, tillhör 1926 års program or.h är ett fartyg på 1,400 ton av typ L'Adroit.
Dess inträde i tjänst är sil. Wl vida intressant, att den är det
sista fartyget av 26 jagare, som stapelsattes 1922-2().
När Froncleur ankommit till Toulon befinna sig franska flottans alla nyare jagare samlade i Medelhavet, men det är antagligt,
att ett visst antal av dem inom kort skola avgå till nordkusten för
att e-r sätta de fartyg på 600 ton, som datera sig från kriget.
(Utdrag ur Le Yacht, 3 oktober 1_9M.)

Undervattensbåten Rubis, som har ett deplacement av 679 ton,
är 65 m. lång, 7 m. bred och har ett djupgående av 3,8 m., sjösattes
i Toulon den 30 september.
Rubis har en maskinstyrka av 1,300 hkr. och beräknas göra en
fart av 12 knop. Dess bestyckning kommer att hesti\. av en 75 mm.
kanon och sex torpedtuber samt minfällningsapparater.
(Utdrag ur The Naval and Military Record, 7 oktober 1931.)

Italien.
Kryssa ren Luigi-Cadorna sjösattes i Triest elen 30 septeu~ber.
Den är den första av denna typ, tillhörande programmet 1929-30 och
cleplacerar 5,009 ton (mot 4,896 för Condottiere-typen), men dess bestyckning och beräknade fart (37 knop) äro desamma.

!',
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Jagaren Lampo på 1,220 ton, tillhörande 1929 års program har
sjös atts i N e apel den 5 september.

De fyra jagare, som tillhöra 1930 års program, hava stapelsatts
och erhålht namnen :M:aestrale, Oracale, Sirocco och I,ibeccic. De
beräknas dcplacera 1,240 ton.
(Utdrag ur Le Yacht, 17 oktober 1DM.)

En ny minläggande undervattensbåt har beställts vid var v i
Taranto. Den får ett ytdeplacement av 1,500 ton och 1,900 ton i
undervattensläge. Dess fart blir 16 knop i övervattens- och 8,5 kn op
i undervattensläge. Bestyckningen kommer att bestå av sex torpedtuber, två 12 cm. kanoner och 40 minor av n y modell. .Aktionsradien kommer att bliva 12,000.

Ryssland.
Den förra engelska undervattensbåten L 55, Yilken sjönk under
<Jperationer utanför Kronstadt år 1919, har införlivats med sovjettlottan vid en effektf ull ceremoni i Leningrad. Tal liöllos av itamstående officiella pe{·soner, »Internationalen>> sjöngs och elen rödr.
sovjettflaggan hiss ades.
lindervattensbåten L 55, uneler befäl av Lieutenant-Commander
Chapman, sänktes av en rysk jagare i Koporje-viken år 1919, med
förlust av alle man ombord, fyrtiotre personer.
Nio år senare, 1928, togs undervattensbåten upp av ryska b:irgningsfartyg och infördes i docka i Kronstadt. Liken av besättningen
återfunnas och behandlades vördnadsfullt av ryssarna, under det att
<engelska regeringen blev rådfrågad angående begravningen.
(U t drag ur The N a val Chronicle, 16 oktober 1931.)

Italienska flottan fö,r bereder upptagande av det österrikisk-ungerska slagskeppet Viribus-Unitis, som sjönk i Polas hamn den 3 november 1918.
Nedanstående uppgifter visa ökningeD av provtursfarten hos olika typer av italienska kryssare, flottiljledare och jagare:
192G Sauro (j) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3G,5 knop.
192G Crispi (j) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3S,G
>>
1927 Aquilone (j) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39,48 >>
1929 Usodimare (fl. l.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3D,7& >>
1930 Freccia (j) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39,4.3 >>
1930 Guissano (kr.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :J/),52 >>
19:30 Barhiano (kr.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39,75 >>
1931 Da J\!Iasto (fl. l.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41,07 >>
(Utdrag ur The Navy, oktober 1931.)

Spanien.
Det har bestämts att graderna >>Generalkapten av flottan>>
)>Amiral i spanska flottan>> skola indragas genom att vakanser,
uppstå, icke återbesättas.
De, som för närvarande inneha dessa grader må l-ehålla
ccb utöva, under samma förhållanden som förut, den tjänst,
tillhör deras ämbete.
(Utdrag ur The Naval Chronicle, 2 oktober 1931.)

onh
som
dem
som

Den republikanska regeringen har låtit överföra slagskeppen
Espana och J a in e I till reserven.
(Utdrag ur Le Yacht, 17 oktober 1\)31.)

Portugal.
Portugisiska regeringen har i Italien beställt två undervattensbåtar på 770 tons deplacement och en fart av 17 knop samt en ))pla·
ne-carriem> på 6,100 ton med en fart av 22 knop.
(Utdrag ur T be N a vy, oktober Hl31.)

Tidskrift

Sjöväsendet.

47

-

686-

Innehåll i åtskilliga maritima och krigsvetenskapliga tidskrifter.
(Forts. från h. 10, sid. 319.)
Special boats for landing operations. Major Harold II. Utley, U. S.
Marine Corps. Proc. april/1931, s. G20-24. Redogörelse fijr
inom Amerika prövade typer för ovannämnda ändamål. Artikeln
förtydligas av en schematisk bild och fotografier.
Luftkrig och sjökrig. H . F. Dons. N. T. S. 4 och 5 häft./1931, s.
150--160 och s. 198-207. En sammanfattning av de principer,
som kommit till synes i Castex: >>Theories strategigues>> og Groos:
>>Strategische The.oriem> >>Marine Rundschau>>, okt. 1930.
Navies of To-day and To-morrow. M. R 5 och 6. häft./1931, s. 203-13
och s. 252-257. Referat av en bok med samma titel av engelske
sjöofficeren, captain Bernard Acworth. Läsvärd.
The c ase for smaller sh i ps. Sir Herbert Russel. N av. & MiL Record
maj/1931, s. 295. En granskning av problemet ur engelsk synpunkt. Förf. slutar med: >> In fact, from>> bigger everything''
we are now trending towards >>smaller everything» and the problem for students of naval design is to determinatc just h ow
far it is possible to go backward beforc the point is reach r'd
beyond whieh our strength as a sea power would begin materially to weakellll.
All sorts of warfare Sir Herbert RusseL N av. & :MiL Rccord jul':
3/31, s. 339. Ett ganska intressant bidrag till frågan örlogsfartygens storlek.
Navies of to-day and to-morrow. :Maurice Prendergast. The NaV.\'
april, maj och juni 31, s. 103, 132 och 161. Välvilligt hållen
rescension över captain Acworth's bekanta bok, ehuru rescen·
sionen inledes med »Captain Acorth has, we fear, followed t lto
bad example set by Martin Luther, ~nn knocking hol es in other

-

687 ·-

people's doors>>. På ett annat ställe säger han: >> Whether capta in Bernhard Acworth is a brilliant star of guidance, or only
a hull in the naval china-shop, is a matter of personal opinion>>.
Destroying the destroyer. Sir Herbert RusselL N a val and Mil. Re··
cord 1931 juli, s. 455. Förf. framhåller att cap. Acworth i sin
bekanta bok >>Navies of to-day and to-morrow>> utan vidare avskaffar jagaren och tillägger: >> l confm·s I aclmire, if I do not
always .agree in th e destructivc effi.ciency of capt. Acworth's
method of dealing with the sHbj ects of his dcsapprovah. Förf.
bemöter sedermera A. och säger slutligen: »Låt oss gärna av·
skaffa jagaren, men enligt mottot: jagaren är död, länge leve
jagaren!>>
Nutidens flåter og fremtidens. Kapt. J?insng. N. T. S. 1931 juli, s.
245-55. Referat av captain Bernard Acworths bok >>Navi es
of Today and To-morroW>>.
The submarine in future warfare, a german view. Captai.n G. P.
Thomson. R. U. S. I. 1931 aug. n:r 503, s. [.11. Amiral Eauers
bok refereras här ur engelsk synpunkt.

Sjötaktiken i allmiinhct.
Die Geschwindigkeit der Linienschif.Ce. E. vVikancler, f. el. direktör
vid Bofors, Sverige. M. R. febr.-31, 1. 70-76. I M. R. förckom en lika betitlad artikel 1930, s. 10 av G. Perc'ival och s. 60
kommentarer av Fregatten-lmpitärr von Fischel. Nämnda kom·
mentarer träffa även en broschyr >>K r euzerpanser statt Panzerkreuzen>, som diekt.ör Wikarrder puhliseracle i hl. R. 1901 och
författaren ingår nu i svaromål. Artikeln omfattar följande
avsnitt:
Grundsatser ang. farten.
Manöverförmåga.
Gittermaster.
Artikeln kommenteras av redaktionen för l\1:. R.
Night attacks on harbours. CommandGr N. U. :Moore. R. U. S. I 1931
aug. n:r 503, s. 616. Efter en rekapitulation av de viktigaste
hittills utförda anfallen på hamnar framh{Lller författaren att
framtidens anfall sannolikt kommer att utföras med tillhjälo
av orientering från flygplan.

Artilleritjänst i allmänhet.
Åsikter om det moderna artilleri systemet. Klassifikation och standardisering. Tor Hcdqvist. A. T. 1. och 2. häft. 31, s. 1-2j.
En sammanfattning av under dc senare åren i fackpc·essen fram-

-

688-

förda synpunkter beträffande rubricerade frågor. Omfattar följande avsnitt:
1. Klassifikation av pjästyper.
2. standardisering av artillerimaterielen.
3. Det moderna artillerisystemet.
Något om principerna för artilleriets motorisering och dessa p rincipers tillämpning i vissa länder. Frik Gillner. A. T. 1031 n:r 3
och 4, s. 85-109. Innehåller följande avsnitt:
I. Olika system för motorisering av artilleri.
A. System »ch·aget artilleri>>.
J3. System >>buret artilleri>>.
C. >>Kombinerat>> system.
D. Systemet >>motorp;äsartilleri>> .
II. N å g ra uppgifter om artilleriets motorisering
vissa
utländska armcer.
A. Amerika.
B. England.
C. Frankrike.
Förtydligas av figurer.
Experimentell unelersökning av elen noggrannhet, vilken är att vänta
vid koordinatbestämning ur fotografiska bilder med användande av strålknippe- och nätmetoderna (I. O. A.. Bil. 1). Fr. H å rd
af Cegerstad. A. T. 1931 n:r 3 4. häftet, s. 137-57. Innehåller
följ ande avsnitt:
1. översikt av de olika noggrannhetsfaktorerna.
2. Hur bör arbetet med noggrannhetsbestämningen anordnas'?
3. Matematisk behandling.
4. Experimentell behandling.
5. Personliga faktorer.
Förtydligas av fotografier och tabeller.
ArtilleriP.hlle~lning.

Exterior Ballistics-Wind correction. Lieutenant T. J. Raftery, U. S.
navy. Proc. rnaj/1931, s. 630-631. Behandlar ballistiska vin·
elens inverkan vid skjutning.

Minor.
Opankring af selvvirkencle .Miner. Solojtnant I. W. SalicRth. D. T.
S. 1931 juli, s. 267-283. översättning och bearbetning av n ågra
artiklar i >>Rivista Marittima», författade av kommendör L uigi
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Caretti. Behandlar särskilt förankringen av minor på stöne
(upp till 500 m.). Artikeln förtycHigas av figurer.
Lä svärd artikel.

Ubåtar i allmänhet.
strategiske betraktninger om undervannsbåten. H. F. D. N. T. S.
febr.-31, s. 52.--58. Författaren fortsätter och avslutar sin artikel från föregående häfte efter Castex: >> Theories strategiques,,
och Groos's artikel i >>Marine Rundschan>> med de slutsatser som
ur väddskrigets erfarenheter kan dragas angående ubåtarnas
strategiska betydelse.
Vastex anser att u-båtens största betydelse ligger däri, att
en krigförande stat, som på grund av allt för stor underlägsenhet till sjöss eller som av andra orsaker tvingats till defensiv,
icke såsom förr är dömd till evig passivitet.
Ubåten är den svagares vapen, som tillåter utjämning av
den överlägsenhet i övervattenskriget som är ett privilegium
för >> jordens store>>. Läsvärd artikel.
W ater losses from submarine stora ge batteries. Lieutenant .Tohn F .
Madden, U. S. Proc. maj 1931, s. 606-6H. Behandlar iakttagelser ang_ förluster av vatten cch elektrolyt vid ackumubtor·
batterier ombord ubåtar.
Förlusterna uppkomma genom:
1. På grund av gasbildning.
2. På grund av avdunstning.
3. På grund av mekanisk läckning.
Battery efficiency. Lieutenant H . A. Guthrie. U. S. Navy. Proc.
1931 juli, s. 923-20. Behandlar de olika anledningar till kortslutning som kunna uppträda vid ett ackumulatorbatteri ombord å ubåt. Artikeln förtydligas av figurer.

U b-olyckor.
Betyclningen av hoi surstoffbehalt for å motvirke de skaclelige virk ·
ninger av kulldioxid. Raptein T. Olafsen. N. T. S. 5. häft. 1931,
s. 218-25. Redogörelse för försök verkställda i amerikanska
marinen av commander E. IV. Brown. Orsakern a till försöken
voro olyckorna med de amerikanska u-oåtarna S 4 orh S 51 och
försöken hade till uppgift att utröna kolsyrehaltens inverkan
på inandningsluften. Läsvärd artikel.
Acciclents de sons-marins. Red. Le Yacht 1931 juli 4 n:r 2519, s. 393.
Kort sammanfattning av ub-olyckor i olika länders mariner.

-690 :Flygplan.
Redogörelse för flygbudgeten uneler d':) senaste å r e ~1 i England, F rankrike, Italien och U . S. A. A.rsbcrättelse av föredraganelen i luft.
krigskonst överste E. Fogman. K. H. T. n: r 3/1931, s. 49. En
synnerligen fullständig och detaljerad redogörelse fö r framsteg
beträffande f lygmaterielen, flygprestationer och rekord, fl:vgplans baserande på fartyg, torpedfällning från luften m. m.
Some aspects of the design of sea-going aircraft. A. Gouge, The
J ou mal of the Royal Aeronautical society. En fullständi g och
intressant utredning, huvudsakligen av teknisk natur.
The future of aeroplane design for the serviees. C. R Fairey. R L:".
S. I. 1931 aug. n:r 503, s. 5G3 oc:1 The Aeroplane febr. 18 n:r 7,
s. 282. En intressant artikel om ut-veckling och framtirl för flygplan. Föredragshållaren förutser att utvecklingen komm er att
gå i riktning mot längre ~ppeh:lll mellan nya typers tillkomst,
huvudsakligen beroende på metalliseringen av flygylan , vilket
nödvändiggör speciella maskiner för tillverkniugen.
Luftskepp.

U. S. S. »Los Angeles». Lieutnant Comm. C. E. Rosendah! , U. S.
Navy. Proc. 1931 juni, s. 731-56. Behandlar luftskeppets användning inom amerikanska flottan samt påvisar dess stora be tydelEte för utvecklingen av luftskeppsfr ågan i Amerika.
Hangar- och fly gplan fartyg.
Saratoga and squadrons. Lieutenant commandcr Ralph ·wood, U. S.
Navy, Proc. febr.-31, s. 234-33. Redogör för erfarenhetema
beträffande hangarkryssaren Saratogas am·ändning.
»Det har blivit klart att relativt större utbyte kan erhållas
med mindre hangarkryssare med ol,etydligt mindre fart. Detta
medgiver byggandet av större antal hangarkryssare inom det
fastslagna tonnaget, vilket i sin tur medgiver en lämpligare disponering och fördelning av f lygstridskrafterna».
Deck Flying, W. R D. Acland. Joumai of the Ro yal Aeronautical
Society maj 1931 n :r 245, s. 372. En intressant och fullstä ndig
utredning i frågan om flygplans start och >> landning» ombord.
(Fort s.)

