
1933.
96:e årgången.

Häfte N:r 10
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En grundval för riktarutbildningen vid flottan. 

(Forts. från h. !), sid. 519.) 

I tab. 7 har jag lämnat en grafisk framställning av pro
cenlförh~dl andcna inom de tre olika skedena a v ar tillerima lro-

sens utbildning, varvid jag använt samma beteckningssätt som 
i tabellerna 1 och 2. 

Sedan jag sålunda funnit , a tt det »personliga avfyrnings
momentets >> b eskaffenhet synes sammanhänga med utbild-
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ningens ståndpunkt, företog jag mig att undersöka, huruvida 
även den tidrymd, som förflutit sedan den senast genomgångna 
skjutskolan, toge sig något uttryck i avfyrningsdiagranunen. 
Om detta nu verkligen vore förhållandet, skulle det enligt mitt 
förmenande utgöra ett ytterligare stöd för diagrammens till
förlitlighet och användbarhet som kontroll i skjutinstruktio
nens mening (room. 150- 157). - Som framgår av det förut 
sagda, hade undersökningarna av det >> personliga avfyrnings
momentet >> företagits i slutet av 1913. Av det undersökta ma
terialet fann jag 165 man, som under åren 1911- 1913 genom
gått sin sista skjutskola, företrädesvis korpraler och l :sta klas · 
sjömän, endast några få underofficerskorpraler. 

Sista skjutsko
lan år: 

l 9 l 3 

l 9 l 2 

l 9 l l 

S:a 

S,o och 
däröver 

36,0 °/0 

18 man 

24,6 °/o 
18 man 

16,6 °/ 0 

7 man 

26,9 °/0 

43 man 

l 
7,9 - 7,o 

l 
56,0 °/ 0 

28 man 

l 
61,6 °/ 0 

45 man 

l 
73,8 °/ 0 

31 man 

l 
62,5 °/0 

104 man 

Tab. S. 

l 
6,9 och 

l därunder 

l 
8,0 °/ 0 i= 4 man 50 man 

l 
13,7 °/ 0 i= 10 man 73 man 

l 
9,5 °/ 0 i= 42 man 4 man 

l 
10,9 °/0 i= 165 man 18 man 

Tab. 8 omfattar sålunda blott dessa år; för tiden dessför 
innan fann jag tyvärr endast ett fåtal representanter för var je 
år bland dem, som av mig undersökts beträffande avfyrnin gen, 
beroende därpå, att så många avgått ur tjänsten under de se
naste åren. Av tab. 8 framgår sålunda med tydlighet, hurusom 
årsklassen blir sämre ju äldre den är: under det att årgången 
1913 visaade 36 % med betyget )) 8,o och däröver)) finner m an 
blott 16,6 % för år 1911; inom betygsklassen )) 7,<J - 7,o >> visar 
däremot 1911 en procentsiffra = 73,s % mot 56 % år 1913 . 
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I tab. 9 har jag sökt att grafiskt åskådliggöra de olika 
årsklassernas förhållande sinsemellan. Med detta i tab. 8 och 
9 konstaterade gradvisa sjunkande a v diagrammets valör år 
från år och skjutskaleträningens betydelse för diagrambetygets 
hållande vid )) 8,o och däröver )) vill jag även söka förklara det 
i tab. 6 erhållna något högre procenttalet för underofficers
korpralerna än för korpraler och l :sta klass sjömän inom be
tygsklassen: )) 6,9 och därunder»; detta sammanhänger sanno
likt därmed , att några få äldre underofficerskorpraler efter 

DIAGRAM BETYG: 

% 8.0 och d.:iröf\ler 79 -~o 6.9 och därunder. 
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genomgångna skjutskolor ej tagits i anspråk som kanonkom
mendörer och sålunda ej varit i tillfälle att vidmakthålla sin 
en gång förvärvade färdighet i att )) välja rätta avfyrningsögon
blickeb. Tab. 8 och 9 synas mig emellertid otvetydigt fram
hålla betydelsen av att en gång omsorgsfullt utbildade riktare 
genom ständig, systematiskt bedriven träning fortfarande )) hål
las i form )) . Att de, som genomgått sin sista skjutskola år 
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1913 visal cll högre procentlal individer med höga diagralllhe. 

tyg än de, som gått igenmn samma skola de två närmast fö re

gående åren, skulle ju dessutom kunna bero även därp;L a tt 

rik tnings- och avfyrningsövningarna bedrivits allt intensivare 

och planmässigare för varje år, något som jag emellertid icke 

är i stånd att avgöra, men har all anledning att förmoda. 

Det må nu förhålla s,ig hänned huru som helst; vare sig 

tab. 8 och 9 tala för skjutskaletränin gens stora betydelse' och 

vikten av att underhålla en redan vunnen personlig färdighet, 

eller tala för, att skjutskoleutbildningcn blivit alltmera givande 

för varje år , så utgöra de emellertid en välförtjänt honnör för 

de alltmera energiskt och sys tematiskt bedrivna riktnings-, av

fyrnings- samt skjutövningarna vid våra sk jutskolor, den visar, 

att dc, som särskilt intresserat sig för och målmedvetet arbetat 

på höjandct av vårt fartygsartilleris effektivitet, ingalunda ar

betat förgäves. 
I det föregående framhölls, hurusom enligt 1913 års skjut

instruktion det sätt, varpå avfyrningen verkställes, skall kon

trolleras, men dessutom säges det (mom. 154) också, att >>nagra 

vissa fordringar å färdighet i detta avseende äro ännu icke 

fastställda ".- Med hänvisning till min i det föregående gjorda 

utredning skulle jag slutligen vilja föreslå till fastställelse. att 

ett diagrambetyg, beräknat på ovan angivna sätt, må a n ses 

vara gott och tillfredsställande, om det uppgår till 7 ,5. MC>dcl

värdet för samtliga i den nämnda tävlingsskjutningen delta

gande var ju 7,49. Detta fastställande av vissa fordringar på 

en längre serie avfyrningar (förslagsvis 80-100) skulle utgöra 

ett komplement till G. O. N:o 589 av 11 augusti 1910. och 
skulle sålunda mom. 3 i nämnda G. 0., vilket mmi1. Jwrör 

aktgivandet på den "optiska uppfattningshastigheten ", NSii t

tas av ett siffervärde på avfyrningsdiagrammet 

Det föreskrives i reglementen och skjutinstruktioner, att 

bland eleverna i korprals- och underofficerskurs skola till ka

nonkommendörer vid svår och medelsvår kanon uttagas de 

härtill lämpligaste". När man nu genom den företagna u trNl

ningen kunnat konstatera, att hos de längst och bäst och se-
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11ast utbildade arti1lerima troserna finnes det största procent

talet höga diagrambetygsvärden, d. v. s. betyg på sådana dia

gram, som i största möjliga mån fylla skjutinstruktionens krav 

på det "personliga avfyrningsmomentcts " längd och jämnhet, 

när nwn nu, som sagt, funnit detta, torde man också vara 

berättigad att fönnedels dessa betyg kontrollera elen faktor , 

som "har det allra största inflytande på träffresultatcb, näm

ligen avfyrningen; urvalet av "de lämpligaste >> skulle utan 

tvivel genom dessa diagrambetyg ej oväsentligt underlättas , 

och man skulle sålunda genom dem vinna större garantier 

för att åtminstone icke till de grövre pjäserna släppas fram 

individer, som m ed avseende på avfyrningen äro otvivelaktigt 

mindervärdiga. Härmed har jag likväl ingalunda velat häv

da elen uppfattningen eller föreslå, alt diagrambetygen böra 

vara allenabestämmande ; ej heller har jag velat gå i god för 

att varje individ m ed ett högt diagrambetyg nödvändigtvis un

der alla förhållanden skall prestera utmärkta träffrcsultat. 

Ernåendet av goda sk ju tresnitat är säkerligen ej garanterat 

därigenom, att riktarncs optiska och psycho-physiska förut

sättningar noga unelersökas samt tid efter annan lika noga 

kontrolleras, m en oundgängligen nödvändigt är det att med 

alla till buds stående medel förvissa sig om, att deras förut

sättningar äro de bästa tänkbara. 

Såsom på det allra intimaste sammanhängande med av

fyrningsspörsmålet vill jag här i största möjliga korthet be

röra frågan om riktarnes optiska förutsättningar. Den 11 
Aug. 1910 utfärdades generalordern N:o 589 rörande und er-

sökning och klassifikation av arlillerimatroserna, varvid dc 

av mig i "Bil. N :o 5, Årsberättelse för hälso- och sjukvård vid 
marinen, 1908-1909» föreslagna bestämmelserna skulle tjäna 

till ledn ing. Avsikten med detta klassifikationsförslag var att 

ur det enligt gällande fordringar rekryterade personliga mate

rialet uttaga blott särskill lämpliga individer och sålunda att 

utrangera riktarögon, vilkas ljusbrytnings- och synskärpeför

hållanden vore sådana eller med all sannolikhet inom den när

maste framliden skulle komma att bliva sådana, att de utgjorde 
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ett direkt hinder för den uppfattning av riktpunkten, som skj ut
instruktion krävde. Den av mig föreslagna undersökningen 
av ar tillerimatrosernas förutsättningar för specialutbildning 
och den därpå baserade klassifikationen fick emellertid ganska 
snart sina vedersakare. De sökte göra troligt, aU bestännnel
serna för klassifikationen vore onödiga, framförallt vore för 
rigorösa, men att däremot de gällande rekryteringsbestämmel
serna vore fullt tillräckliga. J ag fick höra farhågorna be träf
fande värdet av mina föreslagna »skärpta bestämmelser» upp
repas så ofta och med en sådan trovisshet, att jag nästan bör
jade tro, att mina vedersakare hade rätten på sin sida. Det 
skulle föra för långt att i detalj här redogöra för den statistiska 
undersökning, som jag företog för att skingra mina tvivel och 
som jag i ett annat sammanhang möjligen skall publicera, men 
vill jag ur densamma anföra några siffror: Av 309 man, under
sökta och klassificerade 1909-1910 av marinläkare Lundberg 
och undertecknad, befunnas 38 man (12,3 °/o) diskvalifi cerade 
enligt mina »skärpta bestämmelser». Onekligen ett hög t 0/o
tal »utdömda»! Det oroväckande i denna siffra reducerades 
emellertid högst betydligt, när jag fann, aU av dessa 38 man 
ej mindre än 29 icke fyllde de fordringar på synförmågan, 
som ännu gälla för rekrytering enligt »Bihang till Svensk F ör
fattningssamling N :o 45/1905»; 9,4 °/o av dc 309 undersökta 
»utdömdes » sålunda samtidigt av rekryteringsbestämmelser och 
mina s. k. »skärpta bestämmelser», vilka senare sålunda icke 
vore strängare än att blott 9 man (2,9 0/o) därutöver behövt 
diskvalificeras; skärpningen var sålunda av ganska lindrig ar t. 

Som det emellertid var önskvärt att på ett ännu större 
material undersöka storleken av procenttalet stamanställda, 
som icke fyllde fordringarna för antagning, granskade jag äyen 
övriga undersökningsprotokoll för ~tren 1909-1910, i vilka vis
serligen finnas uppgifter om de undersöktas synskärpa, men 
däremot inga sådana om deras »optiska uppfaUningshastighet», 
varföre de tyvärr icke äro klassificerade. Ett antal av ytter
ligare 324 artillerimatroser hade undersökts av docenten i 
oftalmiatrik vid Upsala universitet, Dr Lindahl, samt m ar in-
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Jäkarne Lagerholm och Lundberg. Tillsammans med de förut 
nämnda 30~ utgjorde dessa undersökta 633 man, av vilka icke 
mindre än 53 man (8,37 0/o) voro oförmögna att prestera den 
synskärpa, som fordras av dem för alt bliva antagna. Huru 
dessa 633 undersökta fördela sig med avseende på sina syn
skärpeförhållanden, framgård av tab. 10. 

Synskärpa: högra ögat : 

\\1 ,o \ 0,9\ O,s l O, 71 0,6 1 0,51 0,4 1 0,3 \ 0,2 1 0,1 l O \l 

·1,0 ' S8IO mlan 1\ l \ l \ \ \ \ l l 

o; 51 4 1 3 \ l l l l l l 12 

~ 0,;11 = l l 6 \ 6 \ l l l l l l l 
'! 0,7 1 l s\ 2\ l l l 3 l l l l l 
~ 0, 6 ·l l l l l l l l \ 1 l l l l 

-

\1
14 

'-

lO 

4 

·~ 0,5 l l 2 1 l l l l l l l l l 4 

e. 0,4 l l l l l l l l l l l l 
~ 0,3 l l l l l l l l l l 

2 

t; 0•2 2 l l l l l l l l l l l l l 
l l l l l l l l l l l l 

l l l l l l l l l 1~1 I l~ 
11 5 113113\11 1 1 1 s 1 s 1 1 1 1 1 l 1153 

Samtliga undersökta = 633 man . 

Tab. 10. 

En av undersökarne, marinläkare Lundberg, gör sig för
visso icke skyldig till någon överdrift, när han i sin avgivna 
rapport säger: »Undersökningens resultat synes framhäva nyt
tan av då och då upprepade undersökningar». Bland de 
nämnda 53 undermåliga stamanställda vill jag i tab. 10 särskilt 
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framhålla den individ, vars synskärpa å intetdera ögat uppgick 
till mera än en tiondedel av den normala. För jämförelses 
skull vill jag nämna, att enligt gällande författnin gar sådana 
värnpliktiga skola frikallas, som förete en nedsättning av syn

skärpan så att den å intetdera ögat uppgår till tre tiondedelar 
(Bih. till Sv. FörL-saml. 45/1905). 

Något längre än vad som skulle kunna tyckas behövlig t 
har jag dröj t vid frågan om artillerimatrosernas klassifikation 
enligt G. O. N:o 589/1910, men genom denna resume har jag 
velat pointera, att undersökningar av det »personliga avfyrnings
momentet» för ingen del äro avsedda att substituera unde·r~ök

ningarna av synförmågan och ögats ljusbrytning utan fastmera 
att komplettera desamma; jag har velat framhålla, au ·sådana 

ögonundersökningar som de i G. O. N :o 589/1910 nämnda fort
farande äro oundgängligen nödvändiga i fonn av en periodisk t 
återkommande kontroll, förslagsvis vartannat år samt före ut
tagandet till kanonkommendör vid svår eller medelsvår kanon. 

I det föregående har jag sökt lämna en framställning av 
de av mig på uppdrag av Inspektören av Flottans övningar lill 
sjöss utförda massundersökningarna samt av de resultat, som 
framgått ur den statistiska bearbetningen av det vid dessa un
dersökningar erhållna materialet. 

Vad jag i det föregående anfört, skulle jag nu till slu t 
vilja sammanfatta i följande punkter: 

l) Ell ordinärt, eller, om man så vill kalla del: »norma lt ~ 

personlig avfyrningsmoment torde vara av ungefär 0,1 selz. 

medellängd. Artillerimatrosutbildningen verkar merendels till 
avkortning av det personliga avfyrningsmomentets medelläng;d. 

2) »Medel variationen», ett uttryck för avfyrningarnas· jämn
het, uppgår vanligen till O,o;; - O,o75 sek.; en »medelvariation» 
av denna längd är att betrakta som ordinär, »normal». Artil

lerimatrosutbildningen verkar merendels till avkortning av 
»medelvariationen». 

3) Vapnets avfyrning, ehuru ofantligt betydelsefull för 
träffresultatet, är ingalunda, som ju också var att förvänta , al t 

anse som elen enda utslagsgivande faktorn. 
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4) Ju högre utbildningsstadium från artillcrisynpunkt, 

desto större är sannolikheten för att del »personliga avfyrnings
momentet skall befinnas kort och jämnl, d. v. s. för alt den 

undersöl<te skall prestera cll diagrambetyg av högre valör. 

5) Ju kortare den tidrymd är, som förflutit mellan senast 

genomgångna skjutskola och den med »aviyrningsmälare» fö
retagna undersökningen, desto större är sannolikheten för aLL 
det »personliga avfyrningsmomentet» skall befinnas kort och 
jämnt, d. v. s. för att den undersökte skall prestera ett dia

grambetyg av högre valör. 
6) Fätmedels diagrambetyget erhålles sålunda cH sådant 

mått på ril<Larens personliga avfyrningsmoment, som åsyftas i 
mom. 154, skjulinstruktion för Flottan, Arti lleri 1913, och kan 
sålunda den av undertecknad konstruerade ayfyrningsmätaren 
ko1mna i fråga att användas vid de i § 22, samma skjutin-

struktion, förcsluivna kontrollövningarna. 
Sedan l~mge vet man ju emellertid av ell flertal fysiolo

giska undersökningar, att reaktionstider i allmänhet, och så
lunda även den ifrågavarande, det »personliga avfyrningsmo

mentet», högst betydligt kunna förkortas genom övning - och 
återigen förlängas genom brist på sftdan - n~tgot som j u ocks:i 
bestyrkts av mina slutförda undersökningar. Enär del genom 
apparatens konstruktion möjliggöres att omedelbart efter skedd 
avfvrnincr för den avfyrande riktaren muntligen angiva, om 

o b • 

han fyrat av »i rätta avfyrningsögonblickel», för sent eller för 

tidigt, ligger del nära till hands att tänka på alt använda 
avfyrningsmä taren även som riktövnings- och träningsapparat 
Genom trägen och systematiskt bedriven övning skulle den 
psycho-physislza akten av avfyrningen konmm alt ske så att 
säga alltmera reilektorislzl; och genom en sådan övning skulle 
man åtminstone hos flertalet individer ulan tvivel kunna bringa 
ner det »personliga avfyrningsmomentel» till ett mera konstant 
minimum, jämna diagrammet, korrigera sådana individer, som 
beträffande avfyrningen belraktas såsom mindervärdiga från 
artillerisliskt fackmannahåll. Av mig påbörjade och tyvärr 
helt kort tid bedrivna träningsförsök talade också för, alt som-
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liga individer med stor lätthet kunde korrigeras och bih1 in <T "ll" f . . c,as en n;: 1g upp altnmg, andra daremot icke. 
I det föregående nämndes, hurusom det vid massund . 

sökningarna konstaterats, aU den undersökte hade liksom e~r~ 
hal v l medveten uppfattning eller en känsla av, huru han , erk
ställt sina avfyrningar. Denna hjärnans förm åga av lidsbc
;;tämning är del som skall Yäckas och skärpas. 

Apparaten skulle sålunda kunna tJäna dels som unclcr
söl~~1ingsinslrument i _händerna på den läkare, som h ar sig 
aniortrodd undersöknmgarna av synförmågan m. m. enlicr t 
G. O. N :o 589 av den 11 Aug. 1910, dels som militärt övning~
instrument. 

Skjutinslruktionen, mili tära officiella skrivelser och tid
skriflsu ppsalser, direkta muntliga meddelanden av artilkri
fackmän, alla äro dc samstämmiga beträffande betydelsen ·w 
en i räUa ögonblicket verkställd avfyrning. Syftet med den 
av mig konstruerade avfyrningsmätaren har iust varit att med 
erforderlig precision kunna undersöka, tid ~fler annan kon
trollera, om möjligt justera riklame i det nämnda avseendet. 
De nu slu tförda massundersökningarnas resultat synas emel
lertid berättiga mig att hoppas, a ll instrumentet ifråga skall 
kunna fylla denna sin praktiska uppgift. 

Det är säkerligen både klokt och rationellt att betrakta 
riktarens ögon som synnerligen viktiga och subtila riktinslru
ment, som med den allra största omsorg böra utväljas och 
kontrolleras. Fartygstypen, deplacementet och kanonkalibern 
äro ingalunda de enda och framför alla andra dominerande 
faktorerna i Yåra tiders kraftmätningar til sjöss. Personaleus 
kvalitativa ÖYerlägsenhel m{lsle med all kraft och med alh 
medel cfterslräYas, i all synnerhet om en materiell överläg
senhet icke kan presteras. Självklart torde väl också vara, att 
man i detta syfte söker förhindra, att tid och krafter och am
munition till föga eller ingen n:ytta spilles på utbildning av 
individer, som icke visa sig äga de bäsla möjliga fömtsältningar 
för sin specialutbildning; de mera eller mindre obildbara måste 
så snart sig göra låter utgallras. 
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Del av mig konstruerade instrumentet, mom flottan be
nämnt »avfyrningsmätare», har flerstädes omnämnts i ovan
stående (Efterskrift 1932) i Mars 1915 avgivna rapporL Detta 
är en för militärt bruk modifierad kronograf, till principen nära 
besläktad med det instrument, som astronomerna använda för 
avläsandel av en stjärnas passagetid, eller med vissa inom den 
experimentella psykalogien använda undersökningsinslrument, 
f . ö. mer eller mindre komplicerade oeh ömHlliga. - För 
tj änstebruk ularbelades under en min kommende~·ing i Mari~
staben 1916-17 föreskrifter för såväl undersöknmg som tra
ning; dessa infordes sedermera såsom »Tillägg II till ASR». 

Under åren 1927- 28 omarbetade jag dessa föreskrifter; 
denna »Beskrivning å avfyrningsmätare och föreskrifter för 
dess användning vid undersökning och träning» är icke hem
ligstämplad och är för närvarande i bruk i flottan. (Tryckt 
1928 å Statens Reproduktionsanstalt). 

I oktober 1924 höll jag ett föredrag i Svenska läkaresäll
skapet om » Undersölming och träning av den visuella reak
tionstiden hos flottans kanonriktare» (Publ. i Sv. läkaresäll
skapels förhandlingar 1924). J ag tillåter mig här beträffande 
träningen upprepa, vad jag påstått i nämnda föredrag, näm
ligen att jag i det praktiska utbildningsarbetet funnit till fullo 
bestyrkt vad jag redan från början, såsom i min här ovan 
anförda rapport, »givit formen av något, som vore högst sanno
likt, teoretiskt sett; ja, jag fann detsamma bestyrkt i vida högre 
grad, än vad jag själv vågat hoppas». 

C. G. Boström. 

Med. Dr. 
f. d. iörste marinläkare. 
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Några erinringar med anledning av uttalan
dena i ämnet "örlogsflottans stridsberedskap 

och personalens utbildning". 
(Tidskrift i Sjöväsende, häfte 7 och 8) . 

A. Rekry tering och rekrytutbildning av sjömanskårens 
cläclcscwcleln in g. 

En så grundlig omläggning av skeppsgosseinstitutionen 
föreslås, att man m ed fog kan påstå, all sagda inslilution i 
realiteten planeras aU avskaffas och ersättas med en omkring 
ettårig rekrytutbildning, där sjömansutbildningen förlagts till 
segelfartyg, och rekryternas avlöning - jämfört med kontrakts
anställt manskaps - väsen tligt reducerats. 

Författaren påstår, att den f . d. skeppsgossen f. n. ulan 
·överdrift kan anses överkvalificerad ifråga om såväl allmän
militär som sjömansutbildning samt belastad m ed ett övermått 
av kunskaper i allmänbildande ämnen. Detta påstående iir 
enligt undertecknads uppfattning oriktigt. Vad sjömansutbild
ningen hetr!iffar, torde den f. n. anslagna tiden - 9 månader 
- få anses såsom ett minimum för ernåendet av ett tillfreds·· 
ställande ulbildningsresulta t. Vad utbildningen i skeppsgosse
skolan angår, har det visat sig, att de karlskrivna ingalunda 
ådagalagt n :'\gon avgjord överlägsenhel i allmänbildande ämnen 
jämfört med de kontraktsanställda. Ett motsalt iörhållandP 
har vid åtsk illi ga korpralsskolor gjort sig gällande, vilket torde 
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hava sin grund i den on1.ständighelen, all del numera ej sällan 
intriiffar, att till konlraklsanställda rekryter an tagas ynglingar 

1
u ed föregående realskole- ja t. o. m. studentexamen. Med 
hänsvn härtill lorde det ej få anses lämpligt alt minska på 
den ~1t unelervisning i sl..:eppsgossesl..:ola anslagna Liden. 

Den bärande tanken i den nuvarande skeppsgosseins titu 
tionen torde vara, att vid relativt ung ålder (14-15 år) antaga 
gossar, vilka genom en god. och grundlig sjömansuppfoslmn 
skola bliva skickade att utgöra ryggraden inom sjömans- och 
underotficersl..:åremas cläc/;saudelning. Della är ej möjligt att 
medhinna på en Lid av l ~~r och 4 m ånader. Antagningsåldern 
måste med en så kort utbi ld ningslid höjas till minsl 17 år. 
Avlöningen bör då - om n~tgon utsikt Lill fulltalig rekrytering 
skall förefinn as - höjas till den för kon lraklsanslälll manskap 
bestämda. 

Författaren finner det principiellt molbjudande a ll binda 
en 14- 15 års gosse för tjänst vid flott an under sex ~1r exklu
sive skeppsgossetiden. Ä ven om det mås le erkännas, all denna 
fordran är ganska sträng, torde densamma likväl - m ed h än
syn till den goda uppfos tran och utbildning, som en skepps 
gosse ulan något som hälst enskilt bidrag på statens bekostnad 
erhåller - ej j'å anses osl..:ä lig . (Jämför exempelvi s tyska 
flotian, där manskapels ans tällningslid är 12 år). Man må 
även besinna, all det numera inom såväl skeppsgosse- som 
sjömanskårerna ofta bevilj as aysked före utgången av den 
obligatoriska tj äns tetiden, därest bärande skä l härför kunna 
förebringas. 

För fiollan är del av s lor vikt a lL vidhålla fordran på 
sexärsanslällnngen, vari genom sjömanskuren tillföres en kon
tingent »long servi ce men» bland Yilka bl. a. slörsta delen a\' 
det specialutbildade manskape t kan utlagas. 

Förkorlas anställningsliden till 4 ;1 år och förlägges 
korpralsutbildningen till 4 :e ulbildningsåret, finnes del ingen 
gamn/i för, aU någon enda lcorpralsutbildacl specialist eller 
över huvud laget någon l..:orpral finnes tillgänglig {ör tjänsten 
vid flollan. ALL någon rekapitulation under alla förh~1 llanden 
kan påräknas är väl sannolikt, m en däremot ingalunda, att 



-536-

densamma blir tillräcklig för alt tillgodose behovet ay S})C!'ia 
lister m. fl. (1930 verkställd beräkning visade cxe mpclY is. rt l~ 
vakansprocenten bland korpralsutbildade riktare var 25, och 
då hade ännu ej verkningarna av 1925 års reducering ay an
talet skeppsgossar gjort sig gällande på detta omr;1ue). En 
förtänksam organisatör torde böra räkna med möjligheten av, 
att de nuvarande tryckta förhållandena på arbetsmarknaden 
kunna upphöra eller Mminstone förbä ttras, vilket giYelvis 
kommer att återverka hämmande på så väl rekry terings- som 
rekapi tulationsförhållanden vid försvarsväsendet. Ett stu dium 
av statistiken på detta område torde få anses lärorikt, och hör 
man då lämpligen gå tillbaka till tiden före kriget , om normala 
förhållanden på den allmänna arbetsmarknaden skola ater
finnas . I det betänkande, som »skeppsgossesakkunniga » ay 
1917 avgivit är statistiskt utrett, att vakansprocenten inom sjö
manskåren under tidsperioden 1903-1912 genomsnittligt Ya rit 
27,7, samt att densamma, såframt rekrytering från skeppsgosse
kåren hade uteblivit, skulle hava stigit till icke mindre än G.J ,:;! 
En dylik vakansprocent kan utan tvekan ur krigsberedskaps
synpunkt betraktas såsom lwtaslrofal! Dessa siffror torde läm
na stöd för riktigheten av den uppfattningen, att en skepps
gosseinslitution, som förtjänar denna benämning, med åtfö l
jande fordran på 6 tj änsteår vid sjömanskåren är ur fl olians 
synpunkt sett behövlig och önskvärd. 

Förfa ttaren framhåller, att enligt nu gällande utbildnings
plan den f. d. skeppsgossen endast kan disponeras under J 
obrutna övningsår för tjänst å mobiliseringsbemannat fartyg, 
under det att detta årantal i den föreslagna organisationen ii · 
ökat till 4. Denna framställning är vilseledande. Den nya 
organisationen räknar endast med 3 obli gatoriska år i sjömans
kåren, av vilka e lt avses för genomgående av korpralsutbild
ningen. Aterstår alltså 2 obmtna år för ovannänmd tj änst. 
Räknar man som författaren med 4 års frivilligt kvarstannande 
erh ållas 7 obrutna övningsår inom den nuvarande mot !~ i den 
nya organisationen. 

Undertecknad har i denna tidskrift (1930 sid. 86) n ärmare 
utveeldat en del frågor rörande bl. a. skeppsgosseorganisation 
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och densammas inflytande på specialutbildning m. m. av sjö
manskårens mansl<ap. Jag vill därför ej nu i onödan upptaga 
utrymmet i tidskriflens spalter rörande dessa frågor, ulan h än
visar den i ärendet intresserade till nämnda artikel. 

Den i stort sell enda befogade anmärkningen, som enligt 
min åsikt bör riktas mot den nuvarande skeppsgosseinstitutio
nen, är, alt densamma är onödigt dyrbar. Att med elt så ringa 
skeppsgosseantal som 450 bibehålla en organisation på tvenne 
kårer är ett slöseri. Ginge man in för en organisation unge
färligen av det slag, som S13K höslen 1929 föreslagit (en redo
görelse härför återfinnes i nyssnämnda artikel), skulle avsevärda 
besparingar ås tadkommas och »leveranskostnaden» per karl
sluiven skeppsgosse skulle sannolikt reduceras med c:a 50 °/o. 

Förfa llaren yrkar på en ensar lad rekrylutbildning för allt 
däcksavdelningens manskap. Veterligen har ej systemet med 
tvenne rekryteringskällor till sagda avdelning hittills vållat 
några olägenheter. Ur rekryteringssynpunkt kan denna an
ordning i stället anses fördelaktig såtillvida, att organisationen 
medgiver, alt eventuella vakanser inom sjömanskåren i viss 
utsträckning kunna utnyttjas genom antagandet av ett större 
antal skeppsgossar. . 

J ag delar förfaltarens åsikt, alt det vore synnerligen önsk
värt, om de kontraktsanställdas - icke blott däcksavdelningens 
utan jämväl övrigas - sjömansutbildning kunde förbättras. 
Detta bör emellertid ej få ske på bekostnad av skeppsgossarnas 
utbildning, utan h älst genom ökade gångtider för stridsfartygen. 
Ett utnyttjande av långresefartyge t - vilket förfaltaren vill 
avskaffa - för delta än damål vore tänkbart. I så fall bör 
kontingenten av de rekry ter, som antagas i augus ti , ökas. 

B. örlogsf lottans övningsår. 

De planerade omläggningarna av övningsplanen avse hu
vudsaldigen: 
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l. ÖYnings[tr med början den 10i1 i stäHeL för den 11 
2. Yrkesskolorn~s omläggning och förl äggning ti!j 

s ä r~kill förhand. 
J. Korpralsko lans förläggning till J:e i sLälleL fö1 :J :c 

utbildningsåret m. m . 
-t. Inslällandet av långresan. 

l. Uppgörandet av en utbildningsplan är en synnerlit;cn 
komplicerad uppgift, och m ånga äro de faktorer, Lill vilka hiin
syn måste tagas, när m an g~tr denna fråga in på li veL. En 
[örskjulning av övningsåret i t id med två månader skulle med
föra s[t m ånga allvarliga olägenheter, att de fördelar, som kun
n a ern~ts genom en dylik omläggning, enligt undertecknads me
ning vida skulle överträffas av de nackdelar, som en sarlan 
förändrin g skulle föra med sig. 

Mi nga sl..:äl tala förvisso för bibehållandeL av tiden för 
övningsårets början till den 1/w Författaren framhåller, alt 
sjökrigsfäring i norra Östersjön på grund av klimatiska för
h ållanden i regeln icke beräknas äga rum under tiden januari 
- mars. Denna relativa » Lrygghetsperiod» plägar sedan gam
·malt räknas från november, vid vilken tidpunkt isbildn ingen 
i Finska viken ofta påbörjas. Ur krigsberedskapssynpunkt 
torde det få anses riktigast, aU det omedelbart vid denna pe
riods början sättes i gång med översyn av fartyg, erforderliga 
besä ltningsby ten m. m. , på det att man sedermera fram på 
v~trsidan (april) skall hava hunnit få fartyg och besä llnin
gar i den högsta möjliga krigsberedskap som under sagda 
mellantid kan medhinnas, vilken beredskap sedan - utan slö
rande avbrott i form av skolor eller dylikt - bör stegras, intill 
dess att densamma dessvärre, med anledning av de värnplik
tigas utryckning omkring den 1''/P, måste nedgå. Skulle den 
politiska barometern vid nyssnämnda Lidpunkt peka på ovädl r, 
får man väl tänka sig, att vpl-u lryclmingen inhiberas (så sked
de 1905 och 191-!), och a ll de fä rdigutbi ldade besä ltnngarna 
L. v. få kvarstå i t jänsl. Tyvärr kunna de värnpliktiga p{t 
grund av den korta värnpliktsliden ej med fördel ombordlagas 
förrän den 1

/ ". Att slamrekryterna i regeln ej sjökommendera~ 
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förrän vid sistnämnda tidpunkt beror ju därpå, a lt utbild
ningens första period, efter vad erfarenheten givit vid handen, 
lämpligen bör förläggas i land. Som stridsutbildningen med 
akterhandsfolket bland besältningen av nyssnänmda skäl ändå 
·ej kan påbörjas förrän den 1

/ 2 , är olägenheten av slamrekry
t ernas embarkering först vid nämnda tidpunkt relativt liten. 
Det u tb ildningsarbete m. m., som med tillgänglig personal kan 
bedrivas under liden den 1

/ 11-
31/p torde emellertid ej böra un

derska LLas . Vidare är det av stor vikt för örlogsvarven, att även 
under sagda tidsperiod få tillfälle till verkställande av över
synsarbeten. Dockning m. m. av fartygen erbjuder under den 
kallaste årstiden i bland vissa svårigheter. 

P å mycket goda grunder äro de personalberäkningar, på 
vilka den nuvarnde organisationen vilar (prop. 50/25), upp
gjorda för vinter- och sommarhalvår, med övningsåret bör
jande den 1 / 11 • Att en viss utsvällning av fartygsrustningarna 
under sommarhalvåret kommer till stånd torde med hänsyn 
bl. a . till våra klimatiska förhållanden ej få anses oriktigt. 
(Författaren räknar även med en dylik utsvällning). Med an
ledning härav kräver sjötjänsten mer personal sommar- än 
vintertid, och därför är det lämpligast, att skolutbildning i 
land i regeln förlägges till vinterhalvåret, med bör j an alltså 
på hös ten. 

Författaren har ej kunnat komma ifr{in, att flere avsevärda 
})ersonalbehov måste tillgodoses vid olika lidpunkter under på
gående utbildningsår, såsom bemanning av skeppsgosse- m. fl. 
fartyg den 1

" / 4 , av skol- och kadettavdelning den 1
/ 7 och den 1

/ 11 

samt slu lli gen kommendering av instruktionspersonal t ill 
skeppsgossekåren den 1

/ 9 . (Under tiden den 1
/ 9-

31
/ 12 erfordras 

jnslruk lionspersonal för icke mindre än c:a 800 skeppsgossar). 
Samtl iga dessa personalbehov torde icke kunna fyllas inom 
den nuvarande organisationens ram, ulan rubbningar i strids
fartygens besättn ingslistor, såframt ej antalet rustade fartyg 
inskränkes, vilket väl knappas t torde vara författarens avsikt. 

Ur utbildningssynpunkt är det utan tvivel bäst, om samt
li ga allm~inmilitära skolor ävensom KSHS förlägges till vinter-

T idsk1'ift i Sjöväsendct. 37 
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halvåret . Stationsförflyllningar böra äga rum den 1 /10" A\ en 
dessa synpunkler tala för lämpligheten av, alt övningsåret hör 
taga sin början på hösten. 

Slulligen m [t framhåll as, aLL nyårsliden är en olämplig lid
punkt för rekrytering. Än olämpligare är del, alt all avgang 
av uUjänt manskap avses aU äga rum vid denna tid , varigeno111 
en mängel individer milt i vintern kaslas ut på elen allmiinna 
arbe lsmarl.-:naclen, vill<en då i regeln lämnar f~t tillfällen ti !l 
anställning. 

Den egentliga vinst, som förfallaren eftersträvar genum 
övningsåre ls omläggning, synes vara, alt bereda kuslfloltan 
tillfälle till övningar under krävande förhållanden (i november 
och december). Delta m{ll skulle nog kunna n ås, utan all öv
ningsåret behövde omläggas. Genom den nedskärning, som 
verkställls i yrkesskolornas omfattning, pläga dessa skolor nu
mera ej pågå mer än c:a 7 övningsveckor. Påbörjas skoloma 
ifråga den 1"(8 , så kunna de avslutas första dagarna i oktober 
och c :a 3 övningsveckor under sagda månad skulle kunna elis
poneras för nyssnämnt ändamål, vilket torde få anses tillfyllest. 
Rörliga perioder vinlerlid för stridsfartygen giva j u ä ven till
fälle till övningar av herört slag, vilka övningar nog lämna 
god behållning, även om bcsäUningarnas striclsulbilclning vid 
denna tid ännu ej är avslutad. 

2. Yrkesskolornas förläggning till särskilt förband skulle 
naturligtvis vara till båtnad för stridsutbildningen å kuslflot 
tans fartyg. Tanken är ingalunda ny, men hava de personal
beräkningar, som i detta syfte verkställts, givit vid h anden, att 
personaltillgången - å lm instone för samlliga elever - L.i 
medgiYcr en dylik organisation, såframt normalruslningsplanc 1 

sl~all kunna följas. 
Att bedriva yrkesskolor två gånger om året dels den 1

/,-' ,, 

dels den 1 / 11 - 1"/, 2 är ej tilltalande. Den senare Lidsperioden i1r 
med hänsyn till väderlcl.;sföhållanden m. m. ur utbildnings
synpunkt mycket litet givande. 

Den föreslagna situationen under Lidsperioden den 1
/ 11-

1
"/ ; 

verkar onekligen tämligen komplicerad. övningar »i flotla' 
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sJ;:ola bedrivas, skolförbandet uppträder operativt för krigsöv
ningar m. m., och samtidigt p ~1 gå yrkesskolor å Hårsfjärden 
för yrkesutbildning av skeppsgosar. All H1 all t delta all gå i 
lås förefaller sv~n·t. 

3. Korpralsskolans för läggning till -±:e i stället för J:e ut
bildningsåret har även förut varit påtänkt. Huvudanledningen, 
varför denna förläggning ansetts olämplig har yaril, a ll den 
korpralsutbildningen tillhörande yrkesskolan - vilken måste 
fö lja eft er korpralssl.;olan - ej lämpligen bör anstå till så sent 
som 4:e året. Redan i den nuvarande organ isationen, där den 
karlsl;.rivne kvarstar -1 och den kontratksanslällde l år efter 
genomgången korpralskurs, finnes det, som förut framhållits, 
vakanser bland den specialu tbildade personalen, vilka ytter
ligare skulle öl.;as, om korpralsyrkeskursen uppskötes ell år. 
Att yrkesskickligheten Yinner på, all yederhörande under n ågra 
år får vidareulbldas, är ju ocks[t uppenbart. Ur mobiliserings
synpunkt är del ä ven önskvärt, att yrkesu tbildningen bibringas 
personalen, så snart som delta ur utbildnmgs-, åldt:rs - m. fl. 
synpunkter sett är lämpligt. Enligt m1 ~:sällande plan meddelas 
K-yrkesutbildningen under 3:e och DO-yrkesutbildningen un
der 6:c utbildin gsn rel. AU enl igt förslaget uppskjuta <>agda 
utbildn ingar till '!:C respeklive 8:c åren vore atl avsevärt minska 
på såväl kvonlitel som kvali/ el av yrkesutbildad personal. 

Att uppskjuta korpralsutnämningen till slutet av 5:e ut
bildn ingsårel (nu 3:e) kan bl. a. ur rekryteringssynpunkt kom
ma att visa sig mindre lämpligt, om man besinnar, a ll sagda 
utnämnin g med <'1 Lföljanclc löneförm~mcr vid armen kan nås 
efter bl o/l t u å års ljäns l. 

4. Vad slutligen inställandel av »långresan » beträffar, 
vore en elylik åtgärd ur sjömansu lbildnin gs- m. fl. synpunkler 
sett synnerligen be k laglig. Har långresefartygets hemann ings
fråga hittills lmnnal lösas, bör delta också framdeles kunna ske. 
Att av strategiska skäl molsälla sig utsändandel av »Gotland >' 
På långresa torde få anses -vara allt för långt driYen förs iktighet. 
En ökning med en månad av »af Chapmans» exped ition kan 
ej godtagas såsom ersältning för den nuYarande långresan. 
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Författaren giver uttryck åt den uppfattningen, att perso

nalens utbildning i den nu gällande utbildningsplanen blivit 

en huvudsak och de ruslade fartygens bemanning en l1isak, 

I denna tidskrift (1932 sid. 140) finnes en uppsats angaende 

Krigsberedskap och skolsystem», uti vilken en redogörelse h.m

nas för de principer, som legat till grund vid uppgörand<>t av 

den nuvarande utbildningsplanen. Denna redogörelse torde 

vederlägga nyssnämnda påslående. 
Naturligtvis kunna åsikterna skifta, om hur detalj erna i 

en så invecklad apparat som en utbildningsplan lämpligast 

böra ordnas, och den nu gällande planen torde lika litet som 

något annat människaverk göra anspråk på ofelbarhet. Jag 

dristar mig emellertid påstå, att densamma i högre grad än 

del föreliggande förslaget fyller följande uppgift: 

»Att med hänsyn till personalens strids-, sjömans-, yrl..:es- . 

special- och övriga utbildning, materielens översyn, rel..:rLfte

ringsförhållanden, uämpliktstidens lägnd m. f'l. omständigheter 

tillförsäkra ör logsflottan bästa mö j liga krigsberedskap, särsl; ilt 

uneler elen del au året, då denna beredskap au strategiska skäl 

bör uppbringas till högsta möjliga grad au effektivitet ». 

Stockholm i september 1933. 

Th. Flygare. 
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Idrottsplats åt Stockholms örlogsstation. 

Kasernlivet är på gott och ont. Dåligt inflytande har lätt 

att göra sig gällande och måste motverkas, om en god krigar

anda skall kunna upprätthållas. De goda impulserna måste 

komma från befälet Genom en olämplig organisation för

hindras kompanibefälet vid örlogsstationerna tyvärr att göra 

sitt inflytande gällande så, som önskvärt vore. Ä ven med nu

varande organisation kan emellertid en hel del göras, särskilt 

måhända genom en lämpligt anordnad idrott. 

Idrotten fordrar em ellertid för att vara trivsam vissa per

manenta anordningar: inomhusidrotten skydd för väder och 

vind, utomhusidrotten banor och planer. För inomhusidrotten 

är det i detta avseende någorlunda väl sörjt på Skeppsholmen, 

ehuru givetvis många förbättringar äro önskvärda, t. ex. sim

hall (stor nog för vattenpolo), löparbana, särskild lokal för 

brottning och boxning, etc. 
Ändamålet med dessa rader är emellertid närmast att 

framhålla örlogsstationens så gott som totala brist på möjlig

heter till utomhusiclrott, och särskilt till lagidrott utomhus. 

Exercisskolans plan är dålig för handboll och fotboll, omöjlig 

för rugby. 
Det är icke någon lätt sak att r åda bot på denna brist, ty 

holmarnas geografi inbjuder ej till några större plana anlägg

ningar. Dock finnes det ett ställe på Skeppsholmen, där en 

någorlunda god idrottsplats skulle kunna anordnas, nämligen 

det relativt plana området mellan Långa raden och södra 
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stranden. Här befinlliga hinder utgöras, förutom av en del 
träd och två uthusbyggnader, av en tennisbana och en p:wil
jong för kompasskontrolL Någondera, om ej bägge, a\ de 
båda sistnämnda kunde man kanske hoppas att få undanröja, 
och i så fall helst tennisbanan, ty delta medger den jämfiirel
sevis bästa lösningen på frågan om idrollsplalsens placering; 
endast den östra uthusbyggnaden skulle i så fall behöYa nvas; 
den västra kunde användas som omklädningsrum och mate
rialbod för idrottsplatsen. 

Måhända kommer det dock all befinnas olämpligt a ll nu 
borttaga tennisbanan, enär den ju ganska nyligen blivi t lii r
digställd. Ä ven med bibehållande av tennisbanan ka11 man 
emellertid tänka sig en idrottsplats syd om Långa raden, om 
kompasspaviljongen får borttagas. Idrottsplatsen blir dock i 
så fall i knappaste laget, enär den måste klämmas in m ellan 
tennisbanan och Sjökrigsskolan. Detta alternativ är icke go tt, 
men i brist på bättre synes det böra godtagas. 

Om undertecknad ej är oriktigt underrättad, så har för en 
tid sedan etl projekt uppgjorts till idrollsplats på de t 01an 
ifrågasatta området. Orsaken till alt detta förslag ej kommit 
till utförande är mig icke bekant, men troligen har väl ri sken 
för örlogsstationens förflyttning spelat in. Antingen del nu 
varit detta eller något annat som gjort aU frågan fallit, så hör 
den snarast tagas upp igen; den högst eventuella framlida fiir 
flvttninoen av örlogsstationen bör ej tillåtas lamslå aU ut-

" b 

veckling på den nuvarande platsen. 
E . Ternberg. 
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Årsberättelse i skeppsbyggeri och maskin
väsende år 1933. 

Avgiven av ledamoten G. Holmberg. 

J( rigs[ artygsbyggnad. 

Svåra ekonomiska förhållanden hava haft en starkt häm
m ande inverkan å de senaste årens krigsfartygsbyggnad, var
jämte förhoppningarna på nedrustningskonferensen i Geneve 
i vissa fall torde hava medfört en tillfälligt avvaktande håll
n ing vid fullgörandet av planerade nybyggnadsprogram. De 
maximala tonnagebelopp, som för de ledande marinerna fast
ställdes å Londonkonferensen, synas därför i många fall ej 
kunna komma att utnyttjas. 

I tekniskt avseende har tiden dock ej stått still. Många 
rnäddiga fartyg se dagen. Karaktäristiskt för utvecklingen är 
ett allt mera rationellt utnyttjande av deplacementet. Det ut
ökade användandet av högvärdiga och lätta metaller, förbätt
rade konstruktiva utföranden samt det allt allmännare utnytt
jandet av den elektriska svetsningens möjligheter medföra 
stora besparingar i vikt såväl å skrov som maskineri. På 
grund härav samt tack vare märkliga framsteg på det maskin
tekniska området visa maskineffekter och fart en alltjämt sti
gande tendens inom alla fartygsklasser. 

Avenledes möjliggöres härigenom en i förhållande till de
pl~cementet allt kraftigare anhopning av offensiva stridsmedel 
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liksom även skyddet kan bättre tillgodoses. Pansarskydd å 
kryssare är nu regel i motsats till tendensen på vissa h åll Iö1-

endast några år sedan. 
Alltsedan vVashingtonkonferensen kan skönjas ett sökande 

efter lämplig typ och storlek inom vissa av de sjögående flot
tornas fartygsklasser. I fråga om kryssare, jagare och un der
vattensbåtar synes man nu kommit in på tämligen ensar tade 
utvecklingslinjer, men beträffande slagfartyg och hangarfartyg 
har länge rått och råder alltjämt ett osäkerhetstillstånd, helt 
visst till mycket stor del beroende på ekonomiska hänsyn men 
även på grund av meningsskiljaktligheter rörande dessa far
tygsklassers lämpligaste utformning. Att en ny epok inträll 
i och med den tyska »Deutschland»-klassen är känt. Likasa 
torde Frankrikes nyligen påbörjade slagskepp komma att sälta 
sin prägel på utvecklingen. Att denna kommer att medföra 
en fart betydligt högre än hittillsvarande slagskepps synes 
högst sannolikt, möjligen också en minskning av deplacement 
och kanonkaliber, det senare dock kompenserat av större skolt
vidd. 

De ledande mannernas nybyggnadsverksamheL 
Slagfarlyg. 

Det märkliga slagskeppet »Deutschland» har i ett flertal 
artiklar tidigarebehandlats i sällskapets Tidskrift, varför här 
ej torde vara behövligt aU ingå på dess allmänna konstruktion, 
av vilken man för övrigt ännu känner endast de stora huvud
dragen. I fråga om maskineriet har man dock kunnat bil da 
sig en närmare uppfattning genom nyligen publicerade artiklar. 
En ur dessa hämtad redogörelse för såväl »Deutschland»'s som 
övriga nya tyska krigsfartygs dieselmotc,ranläggningar åter
finnes längre fram i denna årsberättelse. 

»Deutschland» löpte av stapeln den 1.9 maj 1931 och var 
den 19 januari d. å. färdigt att påbörja sina provturer, som 
givetvis blevo omfattande och ingående. Några resultat h äri· 
från hava dock ej publicerats. I tidskriftslitteraturen har dock 
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den uppgiften framskymtat, att beträffande de av mången be
farade vibrationerna provturerna hava givit lyckligt resultat 
men att maskinbullret var störande, vilket ej heller är ägnat 
att förvåna, om man betänker, att vid full fart ej mindre än 
92 cylindrar äro i arbete enbart för huvudmaskineriet Den 
garanterade farten, 27 knop säges hava överskridits. 

I det tyska byggnadsprogrammet ingå ytterligare två far
tyg av samma klass. Det ena löpte av stapeln den l april 
1933 och erhöll därvid namnet »Admiral Scheer», det andra 
»Ersatz Braunschweig» lades på stapeln den 1 oktober 1932. 
Ytterligare ett fartyg »Ersatz Elsass» uppgives vara projekterat. 
Byggnadstiden för dessa fartyg är c:a fyra ar. 

I Frankrike, som enl igt Londonfördraget har rätt att hygga 
slagfartyg på totalt 70,000 ton med begränsningen 35,000 ton 
per enhet, har man nu beslutat utnyttja en del härav och i 
slutet av 1932 igångsalt byggandet av ett första slagskepp. 
»Dunl<erque». Efter omfattande förberedelsearbeten med 
många uppgjorda och förkaslade förslag har man nu synhar
Iigen enligt i facklitteraturen framkomna uppgifter stannat för 

följande: 
Depl. 26,500 stel. ton. Fart 29~30 knop. Bestyckning 8 st. 

33 cm., 16 st. 15,5 cm. samt mindre pjäser i hittills obekant antal. 
En i vVerft, Reederei & Hafen publicerad skiss av fartygets 

sannolika utseende återgives i fig. l. 
Det grova artilleriet synes märkligt nog men tydligen av 

viktshänsyn komma att uppställas i två kvadruppeltorn. Båda 
dessa äro placerade föröver i ett slags Nelson-uppställning, 
varigenom en koncentration av pansarskyddet kan ernås. Det 
upphöjda, aktra tornet slår rätt långt tillbakadraget från det 
förli ga, förmodligen heroende på att durkarna delvis äro pla
cerade midskepps mellan tornen för att komma i så skyddat 
läge som möjligt. Denna placering av durkarna kan dessutom 
beräknas underlätta ammunitionsutbytet mellan de båda tor
nen, men å andra sidan riskeras, att mynningstrycket från de 
aktra, grova kanonerna kan bliva mera besvärande för hesätt
ningen i det förliga tornet än om tornen stått närn1are var-
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andra. De rörliga tornen sägas vara genom pansarskoll up _ 
d ld "t ·o dt o l 0 p e ~ e 1 va rum me va .;:anoner pa gemensamt lavettage i 
vaqe rum . Tydligt är all tornen få betydande dimensi oner 
Så lunda skulle de fasta tornens diameter enli gt skissen var~ 
c.:a 12 m. 

Det medelsvåra artilleriets ökade betydelse h ar H1t l sitt 
uttryck i del synbarligen stora antalet dylika pjäser . Om man 
Hn· l i La på den publicerade skissen har en egenartad kom·cn
trerad upps tä Ilningsform valls för delta ar tilleri. SMu nda 

l<'ig. 1. >> Dunkerqu<'" (Ur \\Ta rft, Heeclerei und I-Iafen). 

skulle akteröver placeras lrc kvadruppellorn och på vardera 
sidan ett dubbcllorn. Med säkerhel få dessa kanoner en m~T

kel s tor eleva tion. 

Flygulrustningen synes vara placerad akteröver och ]w

slår av ].;:a lapult, lyftkran samt bangar med sannolikt 4 flygp lan. 

Beträffande pansar och undervattensskydd känner man 
intet bestämt. Av skissen a ll döma synes emeller tid s idabe
pansr in gen i likbet med å »Nelson»-typen vara koncentrerad 
omkring de vitalaste delarna. dock synbarligen med en längre 
utsträckning föröver; delta som ell skydd mot den försämring 
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av farlen ell sönderskjulande av förskeppet skulle inn ebära. 
Tjoeldeken av sidapansaret uppskallas till minst 230 mm., 
vartill med all sannolikhet kommer två s tarka pansardäck 
Fartygel syn es f å en längd av något över 200 m. Bredden är 
större än vad hittills Yaril brukligt å dc franska ar lillerifar
tygen. Härav följer större stabi lilet och bättre möjlighet t ill 
underva llensskydd. Ej h eller maskineriets art är bekant men 
säges med s lörsta sannolikhel lwmma aU utgöras av ång tur
biner. Ak tionsradien uppgives till 7,500 sjömiL Fartygel bc
rälmas bliYa färdigt i slulel av 1935 och kostnaden uppgives 
av Brassey till 580 mill. francs. 

Ilali en liksom Frankrike h ar enligt Londonfördrage l rätt 
att bygga slagfartyg, m en h ar ännu ej begagnat sig a v denna 
rätt, ehuruväl förarbeten sägas vara igtmg för etl nyll slag·· 
skepp. Närmare uppgifter salmas dock. 

Enligt en i Schiffbau synlig uppgift lära planer vara å 
bane a ll underkasta fyra äldre ilalienska slagskepp en genom
gripande modernisering innebärande bl. a. en avsevärd ökning 
av farlen genom insällande av ny lt maskineri. 

K u st pansar{ ar l y g. 

De båda finska pansarfar tygen » \Väinömoinen» och »Il
marinen » hava nu med lyckli gt resu lta t fullhordal sina prov
turer. Del i tekniskt hänseende m ärkligaste m.ed dessa fartyg 
är deras framdrivningsmaskineri, i del diesel-elektrisk drift 
här för första gången kommil till användning å övervallens
krigsfarlyg. Härigenom torde man kunna påräkna god man
överförmåga och stor aktionsradie, varjämte maskineffektens 
uppdeln ing på flera aggregal medg iver en förmånlig placering 
av maskineriet. Propellereffekten utlages från två elektriska 
likströmsmotorer och pnmärmask ineriet hestår av fyra diesel
genera torer om vardera 1,200 ehk. vid '185 v .fmin. De arbeta 
i enkelverkande 4- lakl och med förkomprimering. 
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Hangarfartyg. 

Beträffande utvecklingen av denna far tygstyp hänvisas de11 
intresserade ti ll en av marinöverdirek tör Y. Schoerner förfa ttad, 
synnerligen klarläggande artikel i Kungl. Krigsvetenskapsaka
demiens Handlingar år 1932. Av densamma framgår hurusom 
den uppfattning om erforderlig storlek a hangarfartygen, vilken 
var rådande vid tiden för vVashingtonkonferensen, numera helt 
övergivits. Det i denna konferens stipulerade maximideplace
mentet 27,000 std. ton pr enhet har man ej heller i något fall 
utnyttjat annat än i fråga om de båda amerikanska hangar
fartygen »Lexington» och »Saratoga», vilka ju redan voro un
der byggnad såsom slagkryssare vid tidpunkten för konferen
sen, men därefter omändrades. En enig opinion synes nu r ltda 
emot dylika såväl i drift som underhåll dyrbara jättefartyg och 
den anhopning av flygstridskrafter , som de innebära. De för 
närvarande under byggnad varande eller planerade hangar
fartygen hälla sig vid betydligt mera moderata deplacement. 

Om man undanlager »Gotland,/, som torde vara tillräckligt 
känd, och som tydligen väckt intresserad uppmärksamhet i 
världen, föreligga för närvarande uppgifter om hangarfartyg 
under byggnad endast från U. S. A. och Japan. 

Det amerikanska fartyget, »Rangen>, uppgives få ett depla
cement av 13,800 std. ton, en fart av 29 y~ knop samt en h u
vudbeslyckning av 8 st. 12,7 cm. kanoner. Maskinstyrkan upp
gives till 54,000 hkr. Dess kapacitet synes bliva avsevärd i det 
att 75 flygmaskiner lära avses att ombordtagas. 

Ytterligare två fartyg av liknande typ »Constellation» och 
»Constitution» äro upptagna i 1932/33 års program. 

Det japanska fartyget, »Ryojo », är ännu mindre nämligen 
7,600 lon. Om detsamma saknas dock närmare uppgifter. 

Framhållas må även det nyligen färdigställda franska 
hangarfartyget »Commandant Teste» om 10,000 std. ton. F ar
tyget saknar landningsdäck men har 4 katapulter, 5 kranar 
samt landningssegeL 
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Kryssare. 

Alltjämt föreler denna fartygsklass en brokig provkarta av 
olika typer och storlekar. Byggandel av de stora, sårbara och 
j förhåll ande till sitt stridsvärde alltför dyrbara Washinglon
kryssarne, synes nu emellertid efter all den opposition, som 
riktades mot desamma, vara på avskrivning. Endast i U. S. A. 
byggas 10,000-ton kryssare i större antal i det att sex sådana 
äro i arbete i olika stadier och ytterligare en beräknas bliva 
påbörjad 1904 och en 1935. Tidigare hava 10 st. färdigstä~lts. 
Dessa kryssare äro de enda, som U. S. A. byggt efter kngs
perioden. De först byggda lära hava uppvisat betänkliga svag
heter, som å senare enheter föranlett ombyggnader och om
konstruktion sarnt m inskning av de grova kanonernas antal. 
Särskilt lära våldsamma vibrationer samt rullningar hava upp
stått. A »Pensacola» har man därför på försök inbyggt anti

rullningstankar. 
England avslutade sin sista 10,000-tons kryssare år 1930, 

och har sedan dess en fortsl<ridande minskning i kryssareen
hetemas storlek ägt rum. Början gjordes med »York» och 
»Exeter». De äro av en förminskad Washingtontyp om 8,250 
std. ton, lTted dennas kanonkaliber men med antalet minskat 

till sex. 
Härefter föl jande »Leander»-typen, vars första fartyg fär

digställ ts i år. Deplacemente l är här minskat till 7,000 std. ton. 
F arten, 32, 5 knop, är densamma som närmast föregående en
gelskas kryssares. Aktionsradien uppgives till 7,000 sjömil. 
Maskinslyrkan 70,000 ahk. är i jämförelse med 10,000-ton krys
sames hög för ett fartyg av denna storlek och fart, men tyd
ligen nödvändiggjord av den kortare längden. Bestyckningen 
har minskats till 8 st. 15 cm. kanoner föruton> lättare pjäser. 
Beträffande skyddet säges fartyget vara »reasonably well pro
tected» med sidapansar längs maskinområdet och väl utbildad 
vattentät indelning. Kostnaden för ett dylikt fartyg uppgives 
till något över 1,600,000 pund. Ytterligare sju av denna typ 
äro för närvarande under byggnad i olika stadier. 
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Annu eLL steg neclM har nyligen Lagils i och med dc lYa 
fartyg av »Arelhusa»-klassen, som för närvarande äro under 

byggnad. Uppgifterna om dessa äro knapphändiga, men de

placementet uppgives bliva 5,450 stel. lon och huvudbestyck
ningen () sl. 15 cm. kanon er. 

Synbarligen är moli vet till deL så avsevärt minskade ton

naget å de senare engelska kryssarna bl. a. att söka i nödvän

digheten alt erhålla så många fartyg som möjligt inom den ,1 
Londonkonferensen för England Iaslslä llda ramen. I art. 20 

beslämdes 91,000 lon nyll kryssaretonnage såsom maximum 

för England uneler tiden l april 1930- 31 december 1936. 

Många bekymrade rösler höjas i elen engelska pressen öwr 

särskilt kryssareflottans tillbakagång och den uttänjning a' 
byggnadsprogrammen, som ägt rum kanske mest på grund a\ 

den svåra ekonomiska situationen men sannolikt även av po

litiska skäl. För närvarande har England sålunda endast ·±:l 

kryssare uneler åldersgränsen (16 år) och vid 1934 års slu t 
beräknas finnas endast 34. För all beh[1lla det an tal av 511 

kryssare, som amiralitetet fixerat som ett oundgängligt mini

mum m ås te alltså 16 fartyg kvarslå över åldersgränsen. 
Frankrike avslutar si tt program av 10,000-Lon kryssare 

med den 1932 sjösatta »Algerie», som säges få ett förstärkt 

pansarskydd i jämförelse med tidigare, praktiskt Lage t oskyd

dade franska kryssare. Fartyget uppgives få en maskinan
läggning med överhetLad högtrycksånga. 

Ett nytt program omfattande mindre kryssare om c:a 7,600 

stel. Lon ig~mgsatles år 1931. Sex sådana äro för närvarande 

under arbete, de fyra sista påbörjade 1930. Farten uppgives 

bliva 31 knop och huvudbestyckningen 9 st. 15 cm. kanoner i 

lrippeltorn, allls[t liknande dc nya tyska kryssarne. Synbar 

ligen bliva de rätt kraftigt bepansrade, då uppgifter framkom
miL i pressen om 100 mm. sidapansar och 40 mm. däck. 

Ett annat märkligt franskt kryssarefartyg är minkryssaren 
»Emile Bertier», nu under byggnad. Deplacementet lär bliva 

5,886 stel. ton, farten 34 knop och maskinstyrkan 102,000 ahk. , 

en ovanlig t hög effekt för ett så litet fartyg. Bestyckningen är 
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synnerligen kraftig, 9 st. 15 cm. kanoner i lrippcltom, -! mindre 

pjäser, 6 torpedtuber och, som del uppgi \'es, 250 minor. Tyd
ligen är fartyge t mycket svagt sl.;.yddat. 

ILalien har med »Bolwno» färdigställt sin sista 10,000-ton 

J<ryssare, vilken skiljer sig fdm sina närmaste föregående däri, 

att farten höj Ls till 36 knop fr~m 32. Denna J art har krävt en 

maskinstyrka av 150,000 ahk förutom en ökning av längden 

med c:a 16 m. 
I och med »Condoltieri » -klassen har Italien infört en 

märklig, synnerligen snabbgående kryssartyp om n ~1 go t över 

5,000 std. lon. Sex sådana äro nu färdiga och ytterligare två 

av en någo t modifierad typ under byggnad. Huvudbestyck

ningen utgöres av 8 st. 15 cm. kanoner, föru tom mindre pjäser, 

torpedtuber och kalapult m ed två flygplan. Den konlraklcracle 

farlen är ej mindre än 37 knop och motsmrande maskinstyrka 
95,000 ahk. Detta uppgives dock å provturerna h ava väsentligt 

ö-verskridits. Si'tlunda skall bl. a. kryssaren »Alberico di Ber -· 

biano >.> hava uppn~tll -12,1 knop. 
I och med 1931- 32 år s program införes en något förstorad 

och förbättrad typ, varav tYå äro i arbete och ytterl igare två 

lära vara beställda. De uppgivas få ett deplacement av 6,500 

stel. ton och en kontraktsfart av 38 lmop. 
Från Japan föreligga som vanligt ytterst knapphändiga 

uppgifter. Om de nyligen färdigställda 10,000-ton kryssame, 

av vilka »Chokai» är elen sista, säges alt »dessa fartyg i sig 

innesluta en högre grad av bestyckning, skydd och maskin

styrka än någon annan kryssare av samma storlek», ett om

döme, som torde kunna tillämpas på m ånga av krigsfartygen 
i detta land, där skeppsbyggeriet synbarligen nåLL en hög slånd

punkt väl utnyttjande lärdomarna från Väs lerlandet men sam

tidigt följande egna orig inella och djäna linjer. 
.Japans nya kryssareprogram synes omfatta fartyg om 8,500 

stel. ton , av vilka tv{t lära vara under byggnad och ytterligare 

två projekterade, av dessa senare möjligen en som flygplan-

kryssare. Märklig är bestyckningen å dessa nya fartyg, näm
ligen 15 sl. 12,r; cm. kanoner. Troligen har denna kraftiga be

styckning måst ske på bekostnad av aktionsrad ien. 
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Jagare. 

Inom denna fartygsklass har den senaste tiden ej all upp
visa några större ändringar i fråga om typerna. 

Frankrike, i motsats till övriga länder, fortsätter alt ]wa 
· l . . . toga 

sma <ryssarelll'"nande pgare om c:a 2,450 std. ton. 31 s~ 1 dana 
äro färdiga eller beställda tills dato. Märkliga farter uppgivas 
för de senaste. Toppresultatet synes hava uppnåtts av »Cas
sard» med 43,4 knop, den hittills högsta fart, som presterats 
a~ ett krigsfartyg. Som medeltal under tre timmars gång upp
give samma far tyg hava hållit 42,9 knop på 2,646 tons depl. 
och på ett 8 timmars uthållningsprov 38,58 knop på ett depl. 
av 2,700 ton. 

England håller fortfarande fast vid sin nu tämligen stan
dardiserade typ på 1,375 std. ton och 35 y~ knops kontraktsfart 
viken dock genomgående synes överskridas. »Daring» exem
pelvis säges å provlur hava gjort 38,2 knop. 8 sådana jagare 
pr år med tillhörande flottiljledare av ungefärligen samma 
storlek är del normala byggnadsprogrammet Tillsammans 
hava 52 st. beviljats efter kriget. 

U. S. A. har börjat förnyandet av sin nu föråldrade jagare
flotta med åtta kraftiga enheter om 1,500 std. ton. Det tota la 
deplacementet uppgives till 2,300 ton. Aktionsradien säges 
bliva minst 6,000 sjömil vid marschfart. Kontraktsfarten svnes 
vara 36,5 knop och artilleribestyckningen 12,7 cm. kanone1: till 
ett antal av fem (enl. somliga källor sex) . 

Italien, som på sista året byggt jagare i storlekar varie
rande mellan 935-1,449 std. ton förutom flottiljledare om 1,628 
std. ton, har för närvarande fyra 1,449 lons jagare under bygg
nad. Utmärkande för de nya italienska jagarna, liksom de 
franska, är den höga farten (kontr. 38 knop). A de under 
byggnad varande lära enligt uppgift samtliga rökupptag yara 
samlade till en skorsten, en nyhet inom. denna fartygsklass. 
Italien bygger dessutom för närvarande två mindre torped
fartyg om 635 s td. ton. 

J apan har synbarligen efter färdigställandet av 2-t st. 1,700 
tons jagare av den synnerligen kr~fligt bestyckade »Fuhukt-'-
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]dassen nu påbörjat en något mindre typ om 1,378 lon, varom 
dock närmare detaljer saknas. 

Unclervaltensbålctr hava under de senaste åren byggts och 
byggas fortfarande i stor l antal. A v lätt begripliga skäl äro 
tillgängliga uppgifter om delta fartygsslag mycket lmapphän
diga. En huvudsakligen ur marinalmanackorna hämtad kort 
översikt torde dock vara av intresse. 

Fr. o. m. 1925 hava i världen stapelsatts 258 u-båtar, varav 
för närvarande 66 synas Yara under byggnad i olika stadier. 
Den s törsta produktionen under sagda tid uppvisar Frankrike 
med 77, därnäst Ilalien med 54, Japan 34, England 28 och 
U. S. A. U. i\'u pågående byggnadsverksamhet fördelar sig 
bland de ledande marinerna sålunda: Italien 22, Frankrike 18, 
England 8, U. S. A. 3 och Japan 2 (?). 

Typer och storlekar variera som bekant i hög grad inom 
denna fartygsklass, men betraktar man de större marinernas
ubåtstyper under de allra sista åren kunna dessa dock fördelas 
på vissa huvudgrupper. 

Fartyg mellon 1,333-1,635 tons ylcleplacement, motsva
rande 1,965-2,215 tons nedsänkt depl. 

Torpedtubernas antal är i de flesta fall 8, undantag utgöra 
de franska med 11 och de amerikanska med 6. Kanonbestyck
ningen utgöres av l st. medelsvår jämte i vissa fall l ä 2 lät
tare pjäser. Kalibern är för de förra lägst 10 cm. Den 
grövsta kanonbestyckningen hava de franska med l st. 13,s 
cm. och l st. 12,5 cm. luftkanon. 

Parten h[dler sig i allmänhet mellan 17--18 knop 1 over
vattensläge molsvarande 8-10 knop under vattnet. Den här
för erforderliga maskinstyrkan är 4,400-6,000 hkr. (1 ,320- 2,000 
hkr. i undervattensläge). 

Inom denna storleksklass har Ilalien att uppvisa ett fartyg 
avsett för rninulläggning. För delta har såväl fart och maskin
styrka som antal torpedtuber helt naturligt måst minskas. 

Sammalunda bygger England för närvarande sin första 
minutläggande undervallensbål efter kriget, »Porpoise», om 
1,500 tons depl. 

Tidskrift i Sjöviisendet. 38 
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Med förbigående av elt fåtal enheter i storleken 1,130-1.1-!0 
tons ytdeplacement, varav 2 i U. S. A. och 4 i Japan, de senare: 
minutläggare, fortsältes med den andra storleksordningen. 

Fartyg mellan 570-862 tons yldeplacemcnt, motsvara.nde 
780- 1,167 Lons deplacement i nedsänkt läge. 

Dylika fartyg byggas i England, Frankrike och Ilali en orh 
torde huvudsakligen vara avsedda för kusttjänst Särskilt de 
båda senare länderna hava bygg t och bygga fortfarande sådana 
i större mängd. Tubernas antal är 6-8. Kanonbestyckningen 
utgöres av l pjäs med en kaliber varierande från 75 mm. till 
10 cm. Farten i övervallensläge är för de minsta 14 knop 
motsv. 1,300 hkr., för de största och nyaste 17- 17,5 knop nwd 
3,000 hkr. I undervattensläge är farlen 8,5-9 knop. 

Inom_ denna storleksgrupp har Frankrike all uppvisa 6 st. 
minutläggande undervattensbåtar med 689 (910) tons depla
cement, 12 (9) knops fart, 1,300 (1,000) hkr. maskinstyrka, 6 
torpedtuber, l st. 75 mm. kanon samt 64 minor. 

Den tredje storleksordningen utgöres av: 
Fartyg om c:a 2,000 tons ytdeplacement och däröver (ub åls

kryssare). 
Den franska jätte-ubåten »Surcouf» med sina 2,880 tons 

ytdeplacement, 2 st. 20,3 cm. kanoner och 14 torpedtuber torde 
vara tillräckligt känd, varför densamma förbigås. Likaså den 
engelska år 1925 byggda »X l ». 

U. S. A. har att uppvisa sex fartyg inom denna grupp. 
Tre av dessa »Bonita», »Bass» och »Barracuda» om 2,000 tons 
ytdeplacemenl, byggda mellan 1924-26 utmärka sig för sin 
höga fart, 21 knop. 

»Narwhal» och »Nautilus », färdiga 1930, hava ett depla
cement av 2,730 (3,960) ton, en fart av 17 lmop med en maskin
styrka av 5,450 hkr. Tubernas antal är 6 och kanonbestyck
ningen 2 st. 15 cm. kanoner. 

»Argonaut», färdig 1928, är en minutläggande ubåtskrys
sare om 2,710 (4,080) tons deplacement med en fart av 15 (8) 
knop och en maskinstyrka av 3,175 hkr. Bestyckningen är 
förutom 4 torpedtuber, 2 st. 15 cm. kanoner och 60 minor. 
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Japan har ävenledes nyligen sjösalt ett fartyg inom denna 
storleksordning med ett ytdeplacemenl av 1,955 ton, en fart av 
17 (9) knop samt en maskinstyrka av 6,000 (1,800) hkr. Tor
pedtubernas antal är 6 och kanonbes tyckningen 2 st. 14 cm. 

I England representeras denna storleksklass av den år 1!);)2 
färdigställda » Thames» samt den nyligen stapelsatta »Severn». 
»Thames» , näst »X 1», Englands slörsta undervattensbåt, har 
ett ytdeplacemenl av 1,805 stel. ton, motsvarande 2,165 ton totalt. 
Undervattensdeplacementet är 2,680 ton. Bestyckningen ut
gores av 6 torpedtuber och l sl. 12 cm. kanon. Maskineriet är 
det kraftigaste hittills å en undervaLLensbåL Vid provlur ut
vecklades av de två propellermaskinerna tillsammans 10,000 
ahk, varvid erhölls den för en u-b~1t märkliga farten av 22 ;;i 
knop. Dieselmotorerna av Vickers-Armstrongs tillverkning äro 
10 cyl., enkelverkande 4-Lakls maskiner med luftinsprulning. 
Vid högre effel.;:ter användes förkomprimering från separat 
elektramotordriven fläkt. För alt kombinera styrka med låg 
vikt äro dieselmotorernas stativ, lagerram, foder, lock och ven-
tilhus av stål och kolvarna av lättmetall. Omställningen vid 
manöver sker med tillhjälp av oljetryck. Elektnsk ström för 
hjälpmaskiner m. m. framställes av två hjälpdieselgeneratorer 
om vardera 400 hkr. och 900 vjmin. Dessa kunna även an
vändas för laddning av batteriet. 

övriga fartyg . 

Utrymmet medgiver ej att närmare beröra den mångfald 
övriga, i sig självt ofta intressanta fartyg, som ingå i de olika 
örlogsmarinerna. Dock må ej underlåtas att påpeka några a v 
dem, som med hänsyn till sitt framdrivningsmaskineri erbjuda 
särskilt intresse. 

Den tyska marinens försla, helt dieselmotordrivna fartyg, 
»Bremse», har färdigställts och, som det säges, med gott re
sultat utfört sina provturer. storleken är en större jagares, 
nämligen 1,250 std. ton, maskinstyrkan 26,000 hkr. och farten 
27 knop. Redogörelse för maskineriet återfinnes längre fram 
i denna årsberättelse. 
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I U. S. A. har byggts en klass vakLhå lar om 332 tons de 

placement fullt rus tade, med en längd aY 50 me ter och en fa rt 

av 16 knop (å provtur), vilka drivas med 6-cyl. -±-takts diesel

motorer om tillsammans 1,3-±0 hkr. Varnmtalct äro 450 Y,min. 

Bestyckningen utgöres av l sl. 7,G cm. och 2 sl. 3,7 cm. pjitser. 

En i Frankrike delvis färdigställd lyp av kanonbala1 iir 

ävenledes dicselmolordrivcn. Deplacementet är 2,000 ton, far

ten 15 0 knop och aktionsradien med ekonomisk fart 9,000 sjö

mil. Bestyckningen utgöres ay 3 st. 13,s cm. kanoner föru to m 

mindre pjäser, varj äm te de äro utrustade för kmwojljän sl. .-\ y 

dessa fartyg , vilka falla utanför fördragens bestämmelser, lära 

7 sl. komma all hyggas. 

Frankrike bygger för nänarande även fyra dieselmolor

drivna u-böLsjagare om 150 tons deplacement, varav den första 

nyligen sjösalles. Farlen beräknas bliYa 20 knop med 2 mo 

torer om 1,200 hkr. Bestyckningen uppgiYes till l st. 75 mm. 

kanon, 2 kulsprutor samt sjukhomber. 

Skeppsbyggnacl. 

Inom den egentliga skeppsbyggnadskonslen hava dc se

naste åren ej aLL uppYisa någ ra mera märkliga nyheter. Dock 

fortgår på detta område alltjämt ett omfattande forskn ings 

arbete och framsteg göras steg för steg, Yilka ef terhand komma 

skeppsbyggeriet till godo i dess strävan hän mot mera effekliYa 

och billiga fartyg. 
lVIest i ögonen fallande torde vara arbetet med e lt vidare 

fullkomnande av kännedomen om fartygsmotståndet och pro 

pulsionen samt därmed sammanhängande spörsmål. ELL in ter 

nationellt samarbete rörande dessa frågor synes på sista t iclen 

hava börjat organiseras, n ågot som givetvis hör vara till from

ma för en vidare utveckling. Nya provningslankar anläggas 

oeh i allt större utsträckning börja rederier och varv all an

vända sig av modellförsök, även då del gäller byggandel av 

vanliga handelsfartyg. Mycket står också att vinna härigenom. 

Sålunda uppgiver en författare. att effektbehovet för elt giye l 
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deplacement och viss fart uneler dc senaste :lren kunnat mm

sl,as med upp till 20- 25 Ofo. 

Nya typer aY fartygsformer alla med syfte a ll ucdhringa 

fartygsmotstånde t se allt som oflasl dagen. Man har exempel

vis den nu så ofta anlitade hulformade förstäven, man har 

Maierformen och YourkeviLchformen saml en nyligen av Ishcr

wood lanserad spanlform. I Yissa fall kunna sådana formtyper 

vi sa sig överlägsna den sedvanliga, men ingalunda alltid. En

dast jämförande modellförsök kunna fastställa den i varj e 

särskill fall för farlygsmolslåndct lämpligaste farlygsformen. 

I och med den be tydande höjning av farten, särskilt i fråga 

om de s tora oceangående passagerarefarlygcn. som p[t senaste 

åren ägL rum , h ar frågan om luflmolslåndel fått ökal intresse. 

Man ser oekså p ~l dylika fa rtyg hurusom överbyggnaderna nu 

ofta rundas och i möjligaste mån slrömlinjcfonnas. Luftmol

stån det gör sig i mera betydande grad gällande först i h å rd 

motvind. Genom modellförsök h ar ulrön ls att delsamma i 

lugnt väder uppgå r Lill 2- 2,::; Ofo av valleumolslåndel. Om som 

exempel ur en utförd provserie Yäljes etl snabbg{tende passa

gerarefartyg om 38,000 tons deplacement och av normal typ, 

fi nner man följande: Luftmotståndet vid 2-1, :: knops fart och i 

10 sekundmeters molvind uppgick lill 7 °/n a Y yatlcnmotståndet, 

och steg till 15,:5 Ofo Yid 23,:! knop i 20 sekundruelers motvind. 

Genom mera rundad och strömlinj eformad överbyggnad min·

skades dessa luftmotstånd med c:a 30 °/o, vilket i del senare 

fallet (20 sek.-met. Yind) motsyarar en effektbesparing av c:a 

4,000 hlu. 
SLucli ct av h ållfasthelsproblemen för fartyg ägnas även 

stort intresse. ALL komma Lill rä LLa med spänningarnas för

delning i ett byggnadsverk så komplicerat som etl fartyg är 

ett svårt problem, som bl. a. tarvar ingående empiriska under

sölmingar. Av slorl yärde härYid torde vara direkt på platsen 

företagna mätningar av spänningarna i sjögående fartygs bä

rande förhindningar. vilka på senare åren börjat företagas med 

h jälp av sinnrika mätapparater. ökad kunskap å detta om

råde medför ökad möjlighet att rationellt utnyttja byggnads-
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materialet och dänned nedbringa skrowts vikt, vilket i sin 

1nr betyder minskad kostnad och ökad lastförmåga. HögYii.r 

digt material med stor hållfasthet användes nu i stor utslriixk
ning i de hJrdast ans l rii. ngda delarna av större passagerare

fartyg samt å krigsfartyg. Ett mera vidsträckt användande 
av dy lika material förhindras dock av deras höga pris sa111 t 
svårigheten alt bearbeta dem. 

Hit hör också frågan om svetsning å fartyg, p[t vilket om

råde alllj ämt goda framsteg göras såväl i fråga om arhets 

metoder som elek trodm ateriaL Ell go tt bevis härför är au 

samtliga de ledande klassificeringssällskapen nu mera defini .. 

tivl accepterat svetsningsförfarande l för handelsfartyg och hel t 

nyligen utgivit nya och kompletterade bestämmelser härför. 

Svetsningen har med hänsyn till viktbesparing sin stora 

betydelse ej endast däruti, a lt de olika byggnadsdelarna kunna 

direkt sammansmällas med varandra utan kanske i minst lika 

hög grad i möjliggörandel av helt nya konstruktiva utföran den. 

Ett av dc kanske svåraste problemen all lösa på detta onu-~tde 

är kontrollen av den färdiga svetsens k valilet. Yisserligen fin 

nas såväl röntgenologiska som magnetiska undersökningsme

toder, men äro dessa såsom mera labura loriemässiga ej all 
anse sasom användbara för allmänt praktiskt bruk. Tills VI 

dare är man därför i praktiken liksom förut hänvisad till La
gande av stickprov. 

Känt är, all man i fdtga om svetsens såväl kvalitet som 

l<ostnad framför allt är beroende av svetsarens yrkesskickli ghel 

och samvetsgrannhet. På senare åren hava dock framkommit 

ett stort antal helt eller delvis automatisk t arbetande swls

ningsmaskiner, med vars tillhjälp man kan dels förbilliga ar
betet dels ernå ett jämnare resultat 

Bland de forskningar, som beröra fartygs hMlfasthet må 

ä ven påpekas dem, som avse att studera vibrationerna i far 

tygskroppen med ändamål att finna beräkningsmetoder för 
minskning eller undvil~ande av desamma. 

Av andra frågor, berörande såväl handelssjöfarten i all 
mänhet som därmed även skeppsbyggeriet, må såsom en av 
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de märkligaste nämnas fribords- och säkerhelsbestänunelserna. 

Efter långvarigt arbete föreligga nu nya internationella sådana 

bes tämmelser, vilka nyligen antagits av cle viktigaste sjöfarts

jdkande länderna, och vars ikraftträdande ägde rum den l ja

nuari i år. 
Frågan om brandrisken å fartyg samt dennas förebyggande 

och bekämpande har på senaste tiden skjutits fram i förgrun

den tack vare en hel del svåra brandolycl.;:or, de mest bekanta 

å ett par nya franska passagerarefartyg. 
Den numera så vittomfallande transporten av eldfarliga 

oljor samt det alltjämt stigande antalet av oljedrivna fartyg 

äro faktorer, som bidraga alt öka risken för brand å fartyg. 

Att denna risk är avsevärd och all åtgärder tarvas framgår 

hl. a. av Germ. Lloyds stalistik enligt vilken ej mindre än 2,568 

brandhaverier inträffat under 5-årsperioden 1928~32 å värld

handelsflottans ång- och molordrivna fartyg av minst 100 br. 

reg. ton. l flera länder arbetas nu på utredandel av della vitt

omfallande spörsmål. Sålunda har i England en kommitte 

tillsatts beslående av representanter för redare, skeppsbyggare, 

assuradörer och klassificeringssällskap, vilka skola i samråd 

med Board of Trade förelaga en grundlig undersökning av hela 

eldfarefrågan. Norge har redareförbundet tillsatt en liknande 
kommitte oc·.h i Frankrike hava efter ovannämnda brandolyckor 

nya skyddsföreskrifter utfärdats. 
Frågan är synnerligen omfallande och berör ej bloll släck

ningsmedel och därtill hörande anordningar för upptäckande 

och bekampande av brand ulan jämväl fartygens inredning 
och utrustning i allmänhet. Placering av skotten, bostadsin

redningars anordnande och materialet i desamma, den elekt

riska anläggningen, ventilationstrummor, kappar och nedgån

gar, maskinrummens arrangemang samt sist men icke minst 

de eldfarliga lasternas behandling och förvaring äro frågor av 

den största betydelse i detta fall. 
13land anordningar för dämpning av fartygs rullning, för 

vilket ändamål kan ifrågakomma slingerkölar, antirullnings

tankar eller gyrostabilisatorer, må ett par nya anläggningar 

av det sistnämnda slaget omnämnas. 
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A den nya italienska passagerareångaren »Conte di SaYoia~ 

( -18,000 br. L.) hava gyrostabilisatorer av Sperrytyp installera ls . 

Denna, den slörsta existerande anläggningen i sitt slag, hesLn 

av 3 rotorer vardera med en vikt av 100 ton och en diamete1 

av nära 4 m. Anläggningen är placerad djupt ned i f::trtygct 

ungefir milt emellan förstäven och förliga skorstenen. Vid 

prov, som företogas under resa Genua-New York funge rade 

gyroskopen enligt uppgift till fullkomlig belåtenhet och liim

nade avgörande bevis på sin förmåga alt förhindra stark rull

ning. Sålunda uppgives, all rullningsvinkeln utan stabilisalom 

i drift var max. 15° (medeltal 7,5 °) men med densamma in

lwpplad max. 2,:> 0 (medeltal 1"/
3
°). 

Från den japanska flygplankryssaren »Hosho», som iiwn 

utrustats med gyrostabilisa tor, föreligga liknande resultat. 

Sjöfarten har, som Yäl är känt, lidit svårt av de senaste 

årens ekonomiska depression och a Y förvirrade politisl'a för. 

h ållanden. Av det totala väPldshandelstonnageL på 67,o m ill. 

hr. reg. ton (hiiri inräknat endast fartyg på 100 hr. t. och 

däröver) var den l juni c:a 12,3 mill. br. Lon upplagt, i börj an 

av år 1933 14,G mill. Lon. 

Att skeppsbyggnadsindustrien haft sv~tr känning av detla 

nödläge är uppenbart och framgår med all önskvärd Lydlight't 

aY fig. 2, som visar fluktuationerna sedan 1921 i nybyggnads

verksamheten i Yärlden: Kurvan har som synes under dc 

senaste [u·en stadigt sjunkit och för 1932 är all anteckna den 

lägsta siffran sedan världskriget. P å allra sista ticlen synas 

dock tecken till en inträdande ljusning hava hörjat visa sig. 

Om byggandet av fartyg sålunda gått tillbaka i fråga 0111 

kvantilet kan delta däremot ej sägas om kvaliteten. Tvärlom 

utgör den skärpta konkurrensen en drivfjäder a tt framställa 

så billiga men samtidigt så effektiva fartyg som möjligt och 

aldrig tillförne torde verksamheten på del rent tekniska om

ddet varit livligare än nu. I det följande skall delta närmare 

exemplifieras i redogörelsen för framdrivningsmaskinerna. 

Fig. 2 visar även årliga anparten av molorfartyg resp. 

<"mgfar lyg, och av fig. 3 framgår huru de olika maskinsystemen 

fördelat sig inom del totala världshandelslonnageL sedan l q2f>. 
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I del ångdrivna lonnagel har förändringen Yaril Lämli gell 
obetydlig under det alt det dieselmotordrivna stadigt ökats, sit 
all det nu utgör c:a 1

/ 7 av världstonnaget fördelat på -l.GG1 
fartyg. Enbart sedan juni 1925 är ökningen nära 7,5 milL br. t. 

Den elektriska farlygsdriften, med [mglmhincr eller diesel
motorer s ~tsom primär kraftkälla, omfattar nu bland h andels
far tygen 91 fm'lyg om tillsammans 566,000 br. t. därav enbart 
i U. S. A. 301,000 br. t. 

Far l ygs [ramclriuningsmask i neri. 

Om de senaste årens nyheter inom skeppsbyggnadskonslen 
ej äro så i ögonen fallande, kan man däremot säga alt fö r
h~tllandet är del motsatta i fråga om fartygens framdrivnings
mask iner. Sällan om ens n~tgonsin har verksamheten på della 
område varit så livlig. Della har givetvis sin förklari ng j 

nödvändigheten alt särskilt i ekonomiskt svåra Lider fr am
bringa allt mera effektiva och billiga maskiner med lägsta 
möjliga bränslekonsumtion samt minsta vikt och utrymmes
behov. De framsteg, man härvid gör, komma helt naturligt 
även krigsfartygen till godo. överhuvudtaget kan man säga, 
att maskinericrna å exempelvis de moderna, snabbgående pas
sagerarefartygen nu ej stå långt efter krigsfarlygens i fr åga 
om utnyttjande av vikt och utrymme. 

Den m tmgfald maskinkonstruklioner, som nu slår en far
tygsbyggare lill disposition är förbryllande, och en noggrann 
prövning erfordras för fastställande av vad som är det mesi 
förmånliga i varje särskilt falL Givel är, atl de fördelar, m an 
kan vinna i fråga om bräns lebesparing m. m. m ången gån~ 
måsle köpas på bekostnad av en viss komplicering av maski
neriet och med en högre anskaffningskostnad. Personalfrågan 
måste därvid o el< så tagas i betrak lancle, enär utvecklingen 
ställer allt större krav på elen telmiska personalen och fordrar 
allt mer specialutbildad sådan. Det kan därför h ända, att det 
i rent tekniskt hänseende mest ekonomiska maskineriet ej är 
det ur andra synpunkter lämpligaste. 
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Ulyecklngen går alltjämt fram på de båda huvudlinjerna 
ångdrift och motordrift i skarp konkurrens med varandra. 

Angclrift. 

Det kanske mest frappanta inom fartygsmaskinernas gebit 
är ~mgdriflens märkliga framsteg under de senaste åren, fran>
steg som i s~1 hög grad hö j l dess verkningsgrad och därmed 
nedbringat hr~"inslekonsumtionen, att den nu allvarligt lwlar det 
tekniskt sett hillills mest ekonomiska maskineriet, dieselmotorn. 

De medel man har aU n å detta mål äro i stora drag: 
höjning av ångans tryck och temperatur, minskning av kon
densationen i maskinen, ökning av kondensorns vactmm samt 
förhällring av ångpannan och förvärmningen av luft och 
matarvatten. 

Rörande betydelsen av och fördelarna med högt ång tryck 
länmaeles av mariningenjör Lindberg en ingående redogörelse 
i årsberättelsen 19ill. 

Om man bortser fr ån ett enslaka fall , vilket närmare be
röres längre fram, är det f. n. högsta använda ångtrycket å 
fartyg -±1,5 kg. jcm.", närmare bestämt å den märkliga av Parson 
år 192G byggda ungaren »King Georg V». Bland krigsfartygen 
u tgör den engelska jagaren »Acheron » än så länge e ll särfall, 
i del alt man där tagit steget ul till 35 kg. jcm. 2 och 400° ång
tcmperatur. A vissa nya snabbgående oceanfartyg förekomma 
tryck på upp till 35 kg. jcm.2 • I allmänhet h ålles dock trycket 
avsevärt lägre upp till c:a U kg.jcm. 2 för handelsfartyg och 
21 kg. jcm. 2 för krigsfartyg. Dessa tryck äro avsevärt lägre, 
än vad fallet i allmänhet är å moderna landinstallationer, där 
anläggningar finnas, som regelbundet arbeta med 100 kg.fcm.

2 

vid maskinen (225 kg. jcm. 2 i ångpannan) samt m ed en tem
peralur av 500° C. 

Begränsningen av ångtrycket i farty gsanläggningar är be
tingad av s[tväl de speciella konstruktiva och drifUelmiska 
svårigheter, det höga trycket medför (exempelvis de betydligt 
försvårade malarvallenfrågan) som äyen på den använda pann-
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typen. An~m användes nämligen :1 de allra flesta handels
fartyg den cylindriska pannan, vilken ej är lämpad för h iiga 
tryck. Införande av vallenrörpannor å vanliga, ångdrh na 
handelsfartyg, där vikten ej spelar så stor roll, går synnerli gen 
långsamt framåt p:l grund av cylinderpannans enkla skötsel 
och relativt goda verkningsgrad. De å krigsfartyg och snahba 
passagerarefartyg allmänt använda va llenrörpannorna lå ta sig 
däremot ulan större svårighet anordnas för relativt höga tryck 
(30-50 kg.jcm. 2

). 

Omkring 50 kg.jcm." synes vara den ungefärliga griins. 
utöver vilken man enligt många sakkunnigas mening för n iir
varande ej bör gå i fråga om fartygsanläggningar. Man kan 
nämligen icke med fördel utnyttja höga ångtryck utan all 
samtidigt använda mycket hög överhettning eller mellanöYeJ -
heltning, enär man vid ångans expansion i turbinen eljest 
snart kommer in i området för fuktig ånga med ly åtföljan de 
risk för skovlarna. Mellanöverhettning är en så kon1plicerad 
och dyrbar anordning alt dess användning i allmänhel knap
past kan komma i fråga och en primär överhettning över c.,\ 
480° C. kan för närvarande svårligen erh[1llas. 

Hittills har å fartyg, med undantag för ett enstaka falL 
ej använts högre ängtemperatur än 400° C. 

Hög ängtemperatur är en ur driftekonomisk synpunkt 
eftersträvansvärd fördel, men många svårigheter äro förlm n d1u 
m ed att komma upp till eller över nyssnämnda 480° C., dels 
på grund av nödvändigheten all därvid placera överheltaren 
närmare pannans förbränningsrum, vilket erbjuder vissa be
tänkliga risker, dels i stålmaterialets fysikaliska egenskaper. 
För all kunna utnyttja de verkligt höga temperaturerna fordras 
nämligen material med speciella egenskaper bL a. hög kryp 
gräns, varmed menas den högsta p[1känning vid vilande be
lastning, som ett material kan uthärda vid en viss temperatur 
utan att formförändringen överskrider föreskriven storlek. 
Troligt är därför att man i framtiden kommer att i ångan 
läggningar och turbiner nödgas alltmera övergå till krom- . 
nickel- eller molybdenlegerade stål, vilkas krypgräns (c:a 30 
l<g.jmm.2

) är ungefär tre gånger det vanliga kolstålets. 
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Matarvatleuförvärmningen kan nu med förhällrat an vän
dande av hjälpmaskin ers och evaporatorers avloppsånga samt 
:wtappningsånga från huvudmaskinen drivas upp till eller i 
närheten av den mätlade ångans temperatur, å moderna ocean
fartyg uppgives exempelvis 130° C. Vid samma anläggningar, 
vilka här åsyflas, utnylljas rökgaserna till en förvärmning av 
förbränningsluften upp till 200° C. Som luftförvärmare äru 
rätt skrvmmande och dessutom represenlera en icke obetydlig 
vikt torde de å krigsfartyg i allmänhel CJ kunna utnyt tjas i 

denna höga grad. 
E ll annal gemensamt drag för moderna vattenrörpannor 

i'tr, att man öka l y~i nneövedöringen till vatlnel och dänned 
avk okningen genom all anordna eldytan för ett större bruk av 
strå lningsvärmet från eldstaden samt därjämte förbällral vär
meu tbytet genom beröring (konvektion) medels l en viss höj
ning av rökgasernas bastighel åstadkommen med tillhjälp av 

forcerat drag. 
Med alla nu nämnda åtgärder har man under de sista 10 

åren kunnat å fartygsångpannor ungefär fördubbla avkoknin-

gen per m." eldyta. 
Under strävan att erhålla ännu högre tryck, avkokning 

och verkningsgrad samt lägre vikt och minskat utrymme har 
man kommit över till speciella högtryckskonslruklioner, vilka 
h ell ski lja sig fr~m yanliga ångpannor. Exempel på dylika 
ån ggenera torer äro typerna Benson-, Schmidt-, Löffler och nu 
senasl La Mont. De Lre förs tnämnda beskrevas i årsberättelsen 
1931, varför deras konstruktion här ej skall beröras. Endast 
en av dessa konstruktioner, Bensongeneratorn, har hillills, med 
som del uppgives gott resultat, kommit till praktiskt bruk å 
sjögående fartyg, närmare bestämt å den tyska ångaren 

» Uckerrnark» . 
Det sista och märkligaste s teget på :Jnggenereringens om-

råde har emellertid helt nyligen tagits av firman Brown Boveri 
i och med den s. k. Velox -generatorn. Denna änggenerator är 
kan man säga hell mekaniserad och har mera karaktären av 
en maskin än av en ångpanna. Det märkligaste med den
samma är att förbränningen i eldstaden äger rum under elt 
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övertryck av 1,5-2,5 kg. jcm.". Härför erforderlig förkom pri

mering av luften sker i en ro terande kompressor driven a y l' n 

gasturbin , som sin tur drives av generatorns egna förbriln
ningsgaser. 

Tack vare övertrycket erhålles en gashastighel av 200 

mjsek. och däröver. Som jämförelse kan nämnas att motsva

rande siffra för vanliga ångpannor är 6 ~t 8 mjsek. Härigeno1n 

vinnes en osedvanlig hög avkokning. Firman uppgiver 500 1\g. 

ånga pr 111
2 och lim. om man räknar med endast själva ~mrr-

. v 

bildarens eldyta. Inräknas även generatorn tillhörande över-

hellare och matarvattenförvärmare i totala eldytan blir ~H-

kokningen c:a 100 kg. jm. 2 och tim. (85 kg. jm. 2 och tim. torde 

vara max. i en vanlig jagarepanna). Tack vare nu nämnda 

egenskaper bliva generaloms dimensioner mycket små, likasa 

vikten låg. Påeldningsliden uppgives till 6 min. Verb1in gs

graden har vid proY visa t sig vara över 90 oio och kan h ;'"lllas 

tämligen konstant inom ett stort belastningsområde. Ännu virl 

'/a las l har verkningsgraden visa t sig Ya ra 8.f 0/o. 

En annan märklig fördel med denna generator är alt den 

är självreglerande och automatiskt ökar och minskar ångpro

duklionen efter variationerna i maskineriels belastning. Del la 

tillsammans med det ringa utrymmesbehovet gör att den kan 

uppställas i samma rum som maskinen och betjänas av samm l 
personal som denna. 

Veloxgeneratorn har ännu endast utförts för landinstalla

tioner, men erbjuder tack vare nyss nämnda egenskaper storl 

intresse även för farlygsbyggaren. Om den håller vad den 

lovar torde den i kombination med en ångturbin på grund a 

sin låga vikt, ringa utrymme och höga verkningsgrad bliva en 

farlig konkurrent till dieselmotorn. För krigsfartyg erbjuder 

den därjämte lockande utsikter, enär genom dess placerandl' 

invid propellerturbinen långa rörledningar och skottgenom 

gångar skulle kunna undvikas och en ur skyddssynpunkt för

m~mlig rumsindelning med oberoende maskinaggregat erhölles. 

Ännu torde vara för tidigt att döma om denna märkliga 

konstruktion. Alt svårigheter komma atl behöva övervinnas 
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är troligt, kanske icke minst med hänsyn lill materialet, men 

är dess vidare utveckling värd alt uppmärksamt följas. 

Ängturbinen besitter bland framdrivningsmaskinerna allt

jämt herraväldet i fråga om de höga kraftbeloppen, ehuruväl 

denna överlägsenhet, som visas längre fram, ej är fullt så 

odisputabeL som hittills. Utvecklingen av fartygsturbinerna 

influeras av och g~u· hand i hand med landinslallationerna. 

På grund av de restriktioner, som betingas av hänsynen till 

utrymme och vikt hava fartygsturbinerna dock ej nått samma 

höga utveckling i fråga om verkningsgrad som landturbinerna, 

där dylika hänsyn ej i samma grad behöva lagas. Dr. Bauer 

anser en god teoretisk verkningsgrad för fartygsturbiner vara 

67 °/o för högtrycks- och medeltrycksdelen samt 77 °/o Iör lång

trycksdelen, vill,;.a siffror dock ulan svårighet överskridas av 

moderna landinstallationer. 
Från tidigare årsberättelser är redan känt vilka medel 

man använl för höjandel av ånglurbinernas ekonomi. Alt en 

hög periferihastighel är förmånlig för ångturbinens Yerlmings

grad torde vara ],änt liksom alt delta möjliggjorts medelst 

mekanisk eller elektrisk utväxling mellan turbinen och pro

pellern. Den mekaniska utväxlingen besiller en synnerligen 

god verkningsgrad (98 °/o) och drifts ~il,;.erhet men vissa svårig

heter inställa sig vid rnycket stora kraftbelopp. Kuggarna 

måste då nämligen på grund av det höga kuggtrycket bliva 

mycket långa med Ly åtföljande svårigheter att få jämn an

liggning. Följden blir då lätt bullersam gång och vibrationer, 

vilket särskilt på passagerarefar tyg är en stor nackdel. För 

närvarande är högsta mekaniskt utväxlade effekten pr propel

leraxel c:a 35,000 hkr. å handelsfartyg (italienska ångaren 

»Rex»). Å krigsfartyg förekomma effekter upp till nära 50,000 

hkr. pr axel, men är där all ihågkomma, att denna fulla effekt 

mera sällan uttages. 
Å den under byggnad varande franska jätteångaren »Nor

mandie» med en sammanlagd axeleffekt av 160,000 hkr. för

delad p:'t 4 axlar har säkert till stor del av nyssnämnda skäl 

turbo-elektrisk drift kommit till användning. Erinras må även 
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om de båda turboelektriskt driYna amerikanska hangarfaltygen 
Lexinglon och Saratoga med sina 18_0,000 hkr. 

Men ä ven vid mera måUliga effekter har man särskilt i 
fråga om en del lyxbetonade luristångare (ex. » Queen of Bcr
muda» m. fl.) tillgripit den visserligen dyrbarare och tyngre 
men lyslg~iende turboelektriska driften. Denna har en bgre 
verkningsgrad än den mekaniska, men uppväges detta ti ll en 
del av en bällre verkningsgrad å själva turbinerna, vilka kunnn 
göras -mera snabbgående, varjämte backturbiner bliva ÖYer
flödiga. Manövrerbarhelen torde även bli bällre vi d elen 
elektriska anläggningen. 

I det föregående skisserade ulvecklng å del ängtekniska 
omr[ldet har fört fram till synnerligen goda verkningsgrader 
å nya större farlygsanläggningar. 

Följande exempel må anföras. För den engelska ångaren 
»Empress of Britain » uppgives en brännoljeförbrukning pr ahk. 
och tim. av 269 gr. och för den italienska »Conte di Savoia» 
270 gr. Dessa två torde för närvarande vara de i fråga <nu 
bränsleåtgång mest ekonomiska ångfartyg, som finnas . För 
jämförelse må nämnas den år 1929 byggda »Bremen» m ed 320 
gr. Den tidigare omnämnda med överhettad högtrycks~mga 
och luflförvärmning utrustade jagaren »Acheron» uppgives :'t 
provlur hava vid full effekt förbrukat 276 gr. pr ahk. och tim. 
len synnerl igen låg siffra för ett krigsfartyg. I samtliga nu 
nämnda fall sägas alla förbrukningsbehov vara inräknade. 

Då en dieselmoloranläggning förbrukar något över 170 gr. 
pr ahk. och tim. vid full effekt men kräver en c :a 45 111n 

dyrare olja än ångmaskineriet, finner man att delta i sina mest 
exklusiva utföranden kan bibringas en bränsleekonomi, som 
ej ligger långt fr ån dieselmotorns. Tager man däremot hän
syn endast till den förbrukade kvantiteten, medgiver ett diesel
motormaskineri, som synes, en avsevärt större aktion sradie 
med visst bränsleförråd. 

(Forts. ) 




