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Berättelse 
över Kungl. örlogsmannasällskapets arbete under 

det förflutna året. 

Sällskapet har varit samlat till 7 ordinarie och 3 extra 

sammanträden. 

Följande årsberättelser hava avgivits : 

I artilleri och handvapen av Ledamoten Grey. 
I flygväsende av Ledamoten Tornberg. 
I navigation och sjöfart av Ledamoten Bouveng. 
I hälso- och sjukvård av Ledamoten Molander. 
I skeppsbyggeri och maskinväsende av Ledamoten G. 

Holmberg . 
I sjökrigskonst och sjökrigshistoria av Ledamoten Ström

bäck. 

Dessutom har Sällskapets Ordförande, Heders,ledamoten 

de Champs, hållit ett anförande över »Riksförsvarets ledning ». 
Till Sällskapet har ingivits en tävlingsskrift med titeln 

»De inre förbindelsernas ordnande å pansarskepp ,, , författad 

av kaptenen vid Kungl. Flottan R. V. A. Thoren, som belö

nats med Sällskapets hedrande omnämnande. 

Tidskrift Sjöväsendet. 39 
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Inom Sällskapet hava följande förändringar ägt rum : 

Med döden avgått: 

En Hedersledamot och en korresponderande Ledamot. 

Tillkommit: 

Hedersledamot: 

statssekreteraren H. Humb lc. 

Arbetande Ledamöter: 

Mariningenjören av l. graden G. A:son Zethcliu s. 
Kaptenen vid Kungl. Flottan R. V. Wetterblad. 
Majoren vid Kungl. Kustartilleriet G. H. Engblom . 
Kaptenen vid Kungl. Flottan J. H. Stefenson. 
Kommendören vid Kungl. Flottan H. Friis. 
Kaptenen vid Kungl. Flottan S. G. Weinberg. 

Korresponderande Ledamot: 

Översten och Chefen för Kungl. Livgrenadiärregemen 
tet G. A. E. Ahlström. 
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t 

F. d. Amirals1n Henning Vilhelm Mauritz 
von Kruse•nstierna. 

J\linucsteckningcn för:fatta(l av hedersledamoten Lyb!'ck. 

Skutan viU inte lyda roder, yttrade en gång under cfler

s.ommaren 1933 Henning von Krusenstierna Lill en vän, då 

han, med rätt hastigt sjunkande kroppskrafter och minskad 

syn , inte längre kunde arbeta och röra sig så som h an ville 

och varit van. Hans hjärta var sedan länge icke helt friskt, 

vilket förorsakade en tämligen snabbt framträdande åderför· 

kalkning, som den 30 oktober ändade hans osedvanligt och 
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in i det sista verksamma liv. Endast under de allra sista da

garna flögo hans eljest så klara och rediga tankar i sär, sa

som vanligt är vid denna sjukdom, och skutan seglade liksolll 

på måfå ; den var i Spanien och annorstädes, m en överallt 

tyckte han sig träffa präktiga och vänliga människor. Yad 

var detta annat än en reflex från hans eget goda och öppna 

väsende och från hans liv som sjöman. 

Ty Krusis, så hette han bland sina närmaste kamrater, 

var sjöman, i verklig mening. Han var den bästa vän och 

kamrat och hans sprittande goda humör gav återklang övn

allt inom relingarna. Dessa egenskaper lågo i hans natur nlit

ifrån barndom.cn. Han var född den 19 februari 1862 i ha

vets närhet, å Nedre Bräcke i Bäve socken i Bohuslän , dii r 

hans fader kaptenen Carl Sebastian von Krusens tierna då 

bodde. I dessa trakter, i Morlanda å Orust, vistades också 

efter faderns och till sin egen död amiralens för icke så m fmga 

år sedan avlidna moder, född Berggren, boende hos hans en

da syskon, systern Hedvig, gift med kontraktsprosten LjuHg

gren ; denna syster flyttade sedermera som änka till sitt nu

varande hem i Uddevalla. Krusenstierna älskade Bohusl iin 

framför andra trakter och plägade så gott som årligen besöka 

hemorten. Bohusläns gille i Stockholm hade i honom en ; 'n 

gen vän och han stod som dess ordförande under de ~enastc 

bortåt tjugofem åren . 
Redan som fjortonårig pojke lämnade han hemmet, ::Li 

hågen drev honom till sjöss och tiU sjökr:igssknlan. Där träf

fade han kamrater, med vilka han stiftade en vänskap, som 

med åren och under livet ombord knöts än fastare och sGlll 

bestod hela levnaden genom. I oktober 1882 utnämndes lwn 

till underlöjtnant vid Kungl. Flottan. Det var just vid den na 

tid för femtio år sedan , som svenska sjövapnet efter förfallet 

på 1860- och 70-talen gick en renässans till mötes beträffan

de såväl organisation som personal och materiel och i vilket 

nydaningsarbete von Krusenstierna redan från början tog verk

sam del och med tiden blev en ledande kraft. 

Han hade turen att som helt ung komma på frega tten 
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Vanadis ' världsomsegling åren 1883----1885 med konteramira

len Lagerberg som chef och bland andra dåvarande prins 

Oscar som kommenderad officer. Därefter genomgick han 

gymnastiska centralinstitutet och tjänstgjorde som övriga unga 

officerare på olika håll, ombord och i land. Hans allmänna 

båg och önskan aU förkovra sig i sitt yrke ledde honom till 

att åren 1890-1891 söka anställning i italienska flottan, där 

han seglade ombord i åtskilliga fartyg såsom skolfartyget Ve

nezia och pansarfartyget Italia. Denna tid vid lVIedelhavct 

stod ljus och solig som havet självt för hans minne och italie

narnas vackra språk glömde han aldrig. Efter h emkomsten 

från södern började von Krusenslicrna år l 892 en tjänstgö

ring i flottans stab, sedermera marinstaben , som. praktiskt ta

get fortgick under femton år i följd till 1906, därav under 

de sista två åren i egenskap av avdelningschef för dåvarande 

mobiliserings- och statistiska avdelningen. Under tiden hade 

han efter hand befordrats till löjtnant, kapten och 1902 till 

kommendörkapten av andra graden, samt h aft flera sjökom

menderingar å fartyg i hemlands farvatten ävensom år 1900 

å kanonbåten Svensksund till Norra Ishavet och 1902-190~ 

å Korvetten Freja till Västindien. 
Vad som redan under dcrma tid särskilt framträdde i hans 

tjänstgöringsförhållanden, var den stora omfattning, i vilken 

han togs i anspråk för särskilda uppdrag. Detta berodde helt 

naturligt på hans ovanliga arbetsduglighct, skicklighet inom 

yrket och gemytliga förmåga att samarbeta n1.ed andra, för 

att icke tala om hans rikedom på uppslag och ideer. Kru

senstierna hade giirna, som man kallar det, en och annan 

hobby, antingen det nu gällde fartygskonstruktioncr, signal

eller andra anordningar eller en behändig lösning på något 

organisatoriskt spörsmål. Hiir kan endast redogöras för någ

ra av dc uppdrag han erhöll . Främst skall då nämnas hans 

arbeten beträffande militär kustgeografi, från vilka han led

des in på tanken om ett längs h ela svenska kusten verkande 

bevakning- och signalsystem, sedermera kallat kustsignalvä

sendet Detta kan sägas vara von Krusenstiernas skapelse, 
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som efter hand ulformades av honom under tjänstgöring arl·n 
omkring sekelskiftet i lotsstyrelsen. Dessutom deltog han som 

sekreterare, sakkunnig eller komm illeledamot i utrednin gar 
angående taklik och signalbok för flottan, internationell sig
nalbok, värnpliktsförfattningar, föreskrifter för mariningenjiir 

kåren, reglemente för kuslarlilleriet, reglemente för m ari twn 
o. s. v. 

År 1906 lämnade von Krusensticrna marinstaben för en lid 
av tio år, under vilka honom anförtroddes andra viktiga u pp
drag och befattningar. Åren 1906--1909 var han chef för 
sjöförsvarsdepartementets kommandoexpedition och däreftt>r 
stabschef hos d:"tvaranctc inspektören för flottans övningar 1ill 
sjöss, ett ämbete som numera motsvaras av flaggkaptenens hos 
chefen för kustflottan. Han befordrades l 909 till komnwn. 

dörkaplen av första graden. Då sjöministerombyte år 1 ~!10 

förestod inom amiral Lindmans försla ministär, kallades han 
till statsråd och chef för sjöförsvarsdepartementet, och på sit 
sätt sammanfördes han i regeringen med sin äldste och bäste 
vän. Efter ministärens avgång l 911 återgick von Krusen
stierna till inspektören för flollans övningar och tjänstgjorde 

åren l 912 och 1913 som flaggkapten ombord å pansarskeppl'n 
Oden, Äran och Oscar II, varunder han 1912 befordrades till 

kommendör. Så utbröt världskriget , marinen mobiliserades, 
flottan rustades och över en a v dess pansarskeppsdivisioner, 
de voro flera den tiden, tog von Krusl'nstierna befäl med ami
Tal \:Vilhelm Dyrssen som hDgste befälhavare. Under denna 
tid kallades han av dåvarande sjöministern Dan Broströlll 
också till det viktiga uppdraget alt som första militära expert 

deltaga inom sjöförsvarsdepartementet med utformandet av 
proposition till 1914 års senare riksdag angående ny försvars
ordning. Så fortsattes neutralitetsvakten och von Krusen
stierna uppehöll sig med sin division på olika svenska kust
sträckor i Östersjön och Bottniska viken. 

År 1916 avgick dåvarande marinstabschefen, viceamiral 
Sidner och till hans efterträdare förordnades von Krusen stier
na, som samtidigt utnämnde,; Lill konteramiral i flottan -
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flaggmans lön fick han med ingången av 1919. Härmed över
tog han silt viktigaste ämbete i tjänsten, vilket han behöll till 

sin avgång l 927. Vid hans tillträde stod världskriget på sin 
h öjdpunkt och svenska flottan var alltjämt mobiliserad för 

n eutraliletsvakt, förorsakande elt myeket anspänt arbete fdn 

marinstabens sida. Slag i slag följde sedan den ena omfat
tan de utredningen eller förslaget efter det andra, allt som 
följd av oller ställt i samband mod världskrigets avslutande 

och efterverkningar, neutralitetsvaktens avvecklande och flot
tans demobilisering, organiserandet 1917 av marinens flygvä

sende, l \)19 års riksdagsbeslut om försvarsdepartementens sam
m anslagning, samma års marinberedning - under amiral 

Gustaf Dyrssens ledning - angående sjöförsvarets ordnande, 
Sver iges anslutning till Nationernas förbund, försvarsrevisio ·
n ens verksamhet 19H)-1923, 1920 och 1926 års utredningar 

om den centrala försvarsförvallningen och krigsmaktens högsta 
ledning, samt de båda propositionerna l 924 och 1925 om för
svarsväsendets ordnande. Allt detta låter som en uppräkning 
av vad som under denna tid förekommit inom sjöförsvaret, 
m en faktum är att von Krusensticrna genom sin ämbetsställ
ning eller eljC'st kom att på elt eller annat sätt taga verksam. 
del i hela detta komplex av frågor. Därtill fogades åtskilliga 
viktiga spörsmål för marinens inre Yidkommande, främst i 
syfte att tillgodogöra densamma erfarenheterna från världskri

gets år. Personligen ledde von Krusenstierna en utredning 
om den militära tjänsten vid örlogsstationerna och lade som 
m arinstabschef sista handen vid den omorganisation av flot
t ans utbildningsväsende, som, med ledning av ett av amiral 
Alarik Wachtmeister och andra sakkunniga utarbetat vidlyf
tigt betänkande, genomfördes 1924 och åren närmast därefter_ 

Ett krävande arbete förestod marinstaben, då det gällde 

att sätta 1925 års marinordning i scen. Med denna marinord
ning, varmed von Krusenstierna, enligt sina egna ord, avsåg 

sjöstyrkornas principiella sammansäUnjng och det fasta kust
försvarets organisation, följde även den flottplan, som fram
lades för riksdagen l 927 och som, ehuru fördröjd , alltjämt 
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angiver riktlinjerna för sjöstyrkornas omfattning, fartygens 
livslängd, det därav uppkommande årliga ersättningsbyggnads
behovet och härav matematiskt följande årskvot för kostna. 
clerna. Till grund för nämnda flottplan lades ett betänkande 
från särskilda sakkunniga, som tillsattes 1925 och bland vilka 
ingingo, personligt tillkallade, såväl chefen för marinstahen 
som chefen för marinförvaltningen. 

Vad som alltid gjorde von Krusenstiemas medverkan i 
arbetet så värdefull var den saklighet och grundlighet, m ed 
vilken han genomtänkte problemen, den hänsyn han log till 
andras uppfattning och hans uppskattning även av motslan . 
dare. Om också grunden lagts under tidigare chefer, så in tog 
marinstaben under hans ledning sin ställning som ledande O"

gan inom sjöförsvaret, inom vilket han sorgfälligt och i lib 
mån arbetade för både sjöstyrkors och kustfästningars fö1 
kovran. Som marinstabschef behärskade han i lika hög gr n. l 
militärpolitiska och strategiska som organisatoriska frågor . 

År 1923 utnämndes von Krusenslierna till viceamiral och 
vid sin avgång ur tjänst med utgången av mars månad 1921 
befordrades han till am.iral, och kvarstod i flottans reserv tills 
dess han under 1932 fyllde sjuttio år. Seclan han lämnat m a. 
rinstaben och tjänsten, deltog han alltjämt och med aldri.~ 

sviktande intresse i sjövapnets frågor , varmn uppsatser i Lin 
ningar och tidskrifter samt utgivningar på marinlitteraturföre
ningens förlag bära nogsamt vittne. Härutöver var han myc
ket intresserad av historiska spörsmål, främst sjöhistoriska. 
men även andra. Sedan 18\)7 var amiral von Krusenstiern :1 
ledamot av Örlogsmannasällskapet och sedan 1905 ledamo 
av Krigsvetenskapsakademien. 

Amiral von Krusenstiernas namn är oskiljaktigt förbundet 
med svenska sjövapnet. Få människor hava som han så h elt 
gått upp i intresset för s.itt yrke och i arbetet för sitt livskall. 
Sveriges försvar var för honom heligt och inom detta ägnach 
han sin varmaste kärlek åt sjöförsvaret. Han var sjöman i 
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hjärta och sinne och hade livet igenom sjömannens friska och 
förhoppningsfulla syn på tingen, glada natur och okonstlade 
väsende. 

Han var också en tänkande man som sökte förstå och 
gärna såg det goda hos sina medmänniskor, mot vilka han 
alltid visade en grannlaga hänsynsfullhet. Och slutligen var 
han en pliktmedveten troman, som hängav sig åt sill arbete 
från morgonens tidigaste timme till sent på kvällen. 

Det förunnades honom elen slom lyckan att få arbeta för 
det vapen , som han älskade, hela livet igenom. När han så 
efter ärligt genomförd seglats kallades att göra den sista färden 
ut över Okeanos' hll evigheten förande vatten, då förunnades 
det honom också att ulan väntan få slicka till sjöss. Och då 
lydde skutan roder. 

Alexander Michajlovitj Sibiriakoff. 

llinnrs k r kningen författaLl av lrclamotcn Samuelson. 

I dessa dagar har ingått underrällelsen, att förre ryske he
dersborgaren, grnvägaren och industriidkaren i Sibirien, Säll
skapets korresponderande ledamot, Alexander lVIichajlovitj Si
biriakoff vid en ålder a v 84 :1r Hinmat det jordiska och fått 
sitt sista vilorum å ryska kyrkogården i Nizza. 

Det är ett i hög grad mii.rkligt och tragiskt levnadsöde 
som på delta sätt fått sin avslutning. För en yngre genera
tion torde namnet Sibiriakoff och vad därmed sammanhänger 
vara ganska obekant, och dock har namnets bärare varit av 
största betydelse för svensk forsknings märkligaste bedrifter. 

Sibiriakoff föddes år 1849. Det sägs, att Sibiriakoff i sin 
glans dagar varit Rysslands rikaste man. Denna sin ställning 
använde han för utövande av ett frikostigt mecenatskap till 
den arktiska forskningens fromma. Han var sålunda en av 
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de tre mecenater, som möjliggjorde Vegas berömda expedition 

runt Asien och Europa åren l 878-80, då Kordostpassagen 

upptäcktes till ovansklig ära för hela vårt land . Kostnad erna 

för denna expedition delades av Konung Oscar, doktor Osca
1
• 

Dickson i Göteborg och Sibiriakoff med omkring 110,000 kro

nor vardera, och var det tack vare Sibiriakoffs frikostiga er

bjudande om bistånd som A. E. Nordenskiöld kunde hänvän

da sig till Konung Oscar med begäran om det för cxpeditionc'n~ 
förverkligande erforderliga ekonomiska tillskoltet. 

Sibiriakoff unelerstödde än ytterligare elen arktiska forsk 

ningen genom att lämna ett bidrag på 25,000 rubel till Nor

denskiöld för möjliggörande av dennes forskningsfärd till J e

nisej år 1875. På Sibiriakoffs bekostnad byggdes även ång

fartyget >> Len n >> , som al följde V cga Lill Lenaflodens my n ni n~ . 
Dessutom lät Sib iriakoff bygga ett fartyg som fick namnet 

E. Nordenskiöld >> , och siindes mot Beringssund till Vegas und

sättning då man år 1879 började h ysa fruktan för fartygch 

öde. >> A. E. Nordenskiöld >> råkade stranda på Japans kust, 

där det emeller tid sedermera kunde bärgas. 

Personligen företog Sibiriakoff en forskningsfärd mot Je. 

nisejs mynning ombord på silt fartyg >> Oscar Dickson >> . Han 

underslödde därjämte en mängd förelag till förbättrande a, 

Sibiriens kommunikationer, och deltog även själv i sådan:l 

forskningsfärclcr, bl. a. i en för undersökning av möjligheten 

att med väg över Ural förbinda Petjoras och Obs flodsystem. 

Sibiriakoff blev efterhand rysk hedersborgare, ledamot a\· 

Vetenskaps- och Vitterhetssamhället i Götehora och heclersk-
t> 

damot i Svenska Sällskapet för antropologi och geografi. Tiil 

Korresponderande ledamot av Örlogsmannasällskapet valeles 

Sibiriakoff :'\rct för Vegas återkomst hem 1880. 

Den ryska revolutionen 1917 gick hårt ut över Sibiriakoff. 

Han förlorade hela sin enorma förmögenhet och måste gå i 

landsflykt. Under sin exil uppehöll han sig i Nizza där han 

framsläpade de första åren efter revolutionen i den djupask 

misär. Genom svenske konsuln i Nizza upptäcktes emeller tid 

hans svåra belägenhet, och krafter sattes i rörelse för att kom· 
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ma honom lill bistånd. Han fick först elt bidrag på 300 francs 

i 1nånaden från forskningsintresserade mecenater , och seder

m era år 1921 p[t förslag av de tre parlitedarna Lindman, Bran

ting och Eden en årlig stalspension från Sverige på 3,000 kro 

nor. Genom denna hjälp förunnades honom en blygsam men 

dock dräglig tillvaro. 
Ensam och glömd av sina lanelsmän steg han över tröskeln 

till en annan viirlcL Om Sibiriakoff och hans griftefärd skri

ver Svenska Dagbladets korrespondent i Nizza bl. a.: 

»Dagens flanörer på Nizzaboulcvarclerna visste ingenting 

annat om den reslige gamle soignerade herrn med det böljande 

skägget än att han var ·en av Rivierans tusentals ryssar i exil. 

Och hur kunde man vela mer! Inte ens g~is terna på det lilla 

Nizzaholellet, där han seelan åtta år bodde i ett torftigt rum , 

hade hört honom säga mer iin oui, non och Jnerci. Det var 

svårt alt tänka sig, alt dc tre svenskarna, som i lördags följde 

den omålade träkistan från hotellets dörr, bildade hedersvakt 

kring en död, som genom sitt brinnande forskningsintresse och 

sina millioner en gång i tiden möjliggjorde en av svensk forsk

nings största bragder -- - - . 
På hans kista låg en enda krans av stora krysantemer med 

band i de svenska färgerna och p:'\skriften >> Från Sveriges eck

lesiastikminister >> . Och av Sverige fick han mottaga den sista 

gåvan, en av dc vackraste r;ravplatser, som finns i världen, 

skuggad av blommande mimosa och med 1\'[edelhavct lysande 

blått vid horisonten >>. 

Även om Sibiriakoff blivit förgä ten av sina egna lands

män skall dock hans namn i lacksamt minne bevaras icke 
' blott av detta Sällskap utan av hela den svenska nationen på 

grund av hans förtjänster om den svenska arktiska forskning

en och det återsken av glansen kring >> Vega >> -minnet, som fal

ler över hans gestalt. 
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Organisationen av underofficers- och 
s jömanskårerna. 

Anförande å Kungl. örlogsmiinnasälJskapets högtidsdag :w 

Sällskapets ordförande Hcclorsleclamoten Lindss tTöm. 

.. Då jag för många år sedan gjorde milt inträde i K u ng l. 

Orlogsmannasällskapcl, valde jag frågan om underofficers- och 

sjömanskårernas organisation till ämne för det föredrag , vilkd 

det jämlikt Sällskapets stadgar åligger varje invald, arbetande 

ledamot att hålla. När jag nu för första g~mgen nedlagt pre

sidiet i Sällskapet och därefter blivit hedrad med förtroendd 

att även under det nu påbörjade verksamhetsåret fungera SP

som dess ordförande, åligger det mig jämväl att hålla ett ~u -

förande . För att kunna välja ett viktigt och aktuellt ämne för 

detta har jag kastat en blick över marinens vidsträckta do-

11_1äner, och det märkliga är, att jag därvid knappast kuu nat 

fmna n ~1got fält inom dessa, som synes mig vara i större ]H

hov av. nya plogfåror än just detsamma, på vilket jag för h 

decenmer sedan sökte mig fram. Mycket har förvisso ~ind

rats sedan dess, och vad jag då föreslog innebar i vissa hiin

seenden överdrifter, men principerna för mitt förslao· stå si' 
.. • b l""' 

an 1 dag. 

Det är onödigt att härvid giva en mera detaljerad redog<i

r:lse. för underofficers- och sjömanskårernas nuvarande or g a 

msatwn. Jag vill endast erinra om att chefen för kårerna hii r 

det högsta ansvaret för deras handledande, i den mån Llell ;t 

- 583-

icke skjutits upp på stationsbefälhavaren, samt att kårchefen, 

frånsett sin stab, h ar såsom närmaste underlydande och hjäl

pare skolchefen, kasernbefälhavaren och kompanicheferna. 

Dessa myndigheter dela inbördes omsorgerna och ansvaret för 

ett och samma manskap , vilket samtidigt lyder under sagda 

trenne sidoställda befälhavare, som alla hava disciplinär befo

genhet över honom. Det är detta förh ållande, som jag anser 

vara det principiella felet i den nuvarande organisationen. 

När man går att närmare betrakta organisationens sätt 

att verka , bör man till en början göm klart för sig , vilken .stor

leksordning de olika förbanden hava. En beräkning av me

delstyrkan året runt giver vid handen att den totala numerä

ren hos underofficers- och sjömanskårerna i Karlskrona mot

svarar icke mindre än 5 % infanteriregementen av svensk nor

malstorlek. Visserligen är i medeHal drygt hälften av alla un

derofficerare och manskap kommenderat onrbord eller till 

tjänstgöring i land utanför sjömanskåren, såsom vid skcpps

gossekåren, i sjöreserven m. m. varvid ifrågavarande pcr.sonal 

naturligtvis i flertalet hänseenden handhaves av befälet å ve

derbörlig tjänstgöringsplats. Frånser man helt och hållet 

ifrågavarande personal, visar det sig att 1nedelnumerären hos 

de åters tående delarna av underofficers- och sjömanskårerna, 

vilka sålunda stå helt under kårchefens ledning, överstiger m e

delnumerären av två infanteriregem enten. Nu äro varken kår

chef eller kompanichefer helt avkopplade från arbete med och 

ansvar för den annontädes kommenderade personalen , var

före den riktiga jämförelsesiffran med underofficers- och sjö

manskårerna antagligen blir innemot tre infanteri regementen. 

De nu anförda siffrorna visa ganska tydligt , att det icke är 

några småsaker som det gäller, om någon bristfällighet vidlå

der organisationen. 
Vad nu först vidkommer kårchefen, så råder det egen

domliga förhållandet, att ehuru hans kvantitativa befäl i freds

tid är ojämförligt större än någon regementschefs, hans myn

dighet dock icke alls går upp mot dennes. Åtskilliga viktiga 

arbets- och ansvarsomr:lden, bland annat all förvaltning, hava 
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fått flyttas upp Lill stationsbefälhavaren. Kårchefens arbl't~

börda skulle eljest på grund av kårernas numerär , bliva allt 
för stor, något annat rimligt skäl till överflyttandel finnes icke. 
En befälhavares auktoritet beror alltid i viss mån på hans m vn
dighet. Det finnes alls ingen anledning att i detta hänsec1~dv 
ställa chefen för underofficers - och sjömanskårerna sämre iin 
chefer för andra, vida mindre förbaud inom krigsmakten. 

Vidare framställer sig osökt den frågan: Vem av sina In· 
medhjälpare skolchef, kasernbefälhavare eller kompaniclw[ 
skall kårchefen egentligen hålla sig till i frågor rörande en en
skild man? Ja, huru han är klädd och avlönad vet kom pani
chefen, huru han utbildas vet skolchefen , huru han äter och 
sover vet kasernbefälhavaren. l\Ien vem kan svara p tt frågor 
om hans läggning, karaktärsegenskaper och personlighet och 
vem svarar egentligen för hans disciplin? 

Befälsföring är förvisso något mycket vidsträcktare än dd 
rena ordcrgivanclcl, likasom disciplin är något viclsträck tarP 
än det rena orclerlydanclct. Befälsföringen, som i sig innesin 
ter konstc·n att ordna flera viljor under en, vilar på beHikls 
auktorilet och de unelerlydandes förtroende. På grund h ärav 
måste jämvål i befälsförjngcn personligheten bliva det högsta 
Befälhavaren måste kunna giva sina underlydande något a v 
sig själv och i dem ingjuta sin uppfallning om och inställning 
till plikt- och rättsbegreppen . Men huru skola tre olika orga
nisatoriskt sidoställda personligheter samtidigt kunna utöva 
dylikt inflytande över ett och samma manskap? 

Detta organisationens principfel drager med s,ig att del 
antal av manskapet, som var och en av dessa tre befälhavare 
får att göra med, vuxit där hän, att det blir en omöjlighet för 
dem att sysselsätta sig med och lära känna envar individ av 
manskapet. Härtill kommer aLt den trehövdade institutionen 
skolchef-kasernbefälhavare-kompanichef lämnar rum för ett 
clivisionsansvar, som inom en officerskår, mindre samvetsgrann 
och plikttrogen än den svenska, säkerligen skulle hava lett 
dessa myndigheter till en rofylld tillbakadragenhet i sln tjänste
utövning. 
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Och huru te sig förhållandena från elen underlydandes 
synpunkt? Vem av de olika befälhavarna är det egentligen, 
som han skall hålla sig till, se upp till , skänka sitt förtroende 
till ? Dc äldre hava säkerligen med Liden funnit sig tillrätta 
- på golt och ont - i förhållandena och lärt sig det rena 
orderlydandeL Men den tänkande och allvarlige bland dem 
saknar säkerligen ofta nog den förman till vilken dc i alla 
frågor kunna vända sig och vilken d~irigenom tillika kan bli
va hans vän och förtrogne. Och dc yngre, som icke fått va
na vid tjänstens invecklade sidor, äro säkerligen mycket fam

lan de. 
Såväl för befälet som för de underlydande resa sig där

för b etydande hinder för åstadkommande av den intima kon
takt dem emellan , som utgör den bästa borgen för ett gott 
förhållande. Ty det är nu så lyckligt ställt med vårt folks 
psyke, alt ju mera befäl och manskap komma varandra in 
på livet, desto mera förstå dc också varandra och desto mera 
lära de också att uppskatta varandra. Detta bevisas icke 
minst av förhållandena ombord, där befäl och manskap kom 
m a varandra bokstavligen in på Iivet och där ett i bästa mc· 
ning kamratliknande förhållande också mestadels råder. Strii -· 
van och längtan därefter finnes säkerligen på båda hållen 
även i land. Det är icke viljan som fattas , utan det är den 
olyckliga organisalionen, som i land bygger upp murarna mel

lan befäl och manskap. 
Olägenheterna av denn::t organisation skärpas av två be

tydande svårigheter. 
För det första är officerstillgången synnerligen knapp. 

Delta belyses kanske bäst genom en jämförelse med förhål
landena vid infanteriet, vilket vapenslag, såsom varande icke 
beridet, väl är det närmast jämförbara. Medtager man, som 
sig bör, i vardera fallet endast de officerare, vilka verkligen 
avses till tjänstgöring vid vederbörlig trupp eller dess för
banclsstab, så visar det sig att antalet underofficerare och 
manskap per officer i medeltal året runt uppgår till 20 vid 
infanteriet men till 60 eller salunda det tredubbla vid flottan 
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i Karlskrona. Härvid har dock endast medtagits den undl•r . 
officers- och manskapspcrsonal, som helt står under kårehe 
Jens ledning. Skulle man räkna med kårernas totalnumcriir , 
blir jämförelsesiffran 160. Det är därföre ingen överdrift alt 
tala om officersbrist vid underofficers- och sjömanskårerna i 
Karlskrona. 

För det andra kunna flottans kaserner och åtskilliga and
ra för manskapet avseelda lokaler knappast tåla någon jiim
förclsc med andra vapenslags, vilka i regel tillkommit vida 
senare men därvid tillmätts efter helt andra anspråk på ut 
rymmen och välfärdsinrättningar. Sjömanskårens kaserner i 
Karlskrona äro så trånga, att de olika kontingenterna vissa 
tider av året måste förläggas huller om buller, mången gang 
utan hänsyn till tjänstgöringen. Tid efter annan måste på 
grund av de starka personalväxlingarna kontingenterna styc
kas på ann:>t sätt och kastas över i andra logement under au 
nat befäl. Tillämpandet av en kompanivis skild förläggning 
är otänkbar, m.edan detta för krigsmakten i övrigt gäller så
som ett naturligt och oeftergivligt villkor för upprätthållandet 
av god ordning, ett villkor efter vilket också armens kaserner 
konstruerats. En förberedande undersökning giver vid h an 
den, att om sjömanskårens manskap i Karlskrona skulle för
läggas i de nuvarande kasernerna på ett sätt, som vore lik
värdigt med vad statsmakterna funnit erforderligt vid krigs
maktens övriga delar , dessa kaserner kunna mottaga endasl 
ontkring hälften av det å stationen tjänstgörande manskap, 
som bör vara förlagt därstädes. Bland övriga olösta lokalfra
gor förtjänar underofficersskolan att särskilt nämnas, em ccbn 
den är i flera hänseenden mycket otillfredsställande. 

Till de nu påpekade olägenheterna komma två, vilka äro 
oskiljaktiga från varje flotta . 

Dels är en mycket stor del av underofficerarna och m an
skapet, i svenska flottan ungefär hälften av totalnum.erärcn . 
i själva verket icke enbart eller el1!s i övervägande grad rcn ::l 
militärer utan i minst lika hög grad sådana yrkesmän, SOI1 1 

med avseende på utbildning och daglig tjänstgöring närma"i 
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äro jämförbara med förmän och arbetare inom verkstadsin
dustrien. Denna omständighet invecklar och försvårar i hög 
grad problemet om personalens militära handhavande. 

Dels föra sjökommenderingarna det oundvikliga med sig, 
att den befäls- och manskapspersonal av alla grader, som 
står till förfogande i land, ofta växlar till både numerär och 
individer. Nytt befäl kommer och går samt träffar därvid 
nytt och obekant manskap, som också kommer och går. Detta 
inverkar menligt på tjänstens konsekventa och lugna gång 
samt försvårur hållande av god ordning. 

Det är sålunda uppenbart, at t befälet vid underofficers
och sjömanskårerna arbetar med svårigheter, vilka - vare 
sig dc nu äro ofrånkomliga på grund av vapnets natur eller 
endast följder av en mindre lämplig organisation och av otill
fredsställande lokaler - äro så gott som okända vid krigs
maktens övriga truppförband. Denna omständighet bör be
aktas av envar, som känner sig manad att frmnställa mer 
eller mindre ofullständiga eller verklighetsfrämmande jämfö
relser. 

Sakernas nuvarande ordning grundlades redan i samband 
m ed båtsmanshållet vakanssättande. Det är möjligt, att or
ganisa tionen verkade tillfredsställuncle på denna tid. Men då 
var underofficers- och sjömanskårernas numerär ganska ringa, 
varje enskild man kunde därföre ledas och behandlas av be
fäl , som kändE' honom, och manskapet kände envar av be
fälet. Det organisatoriska principfelet framträdde därföre 
icke så tydligt. Sedan dess har utvecklingen tvingat att fort
sätta på det inslagna, felaktiga spåret, varigenom man kom
mit allt längre p å sidan om den organisatoriskt riktiga vägen. 
Slutligen och framför allt fanns då för tiden icke spår av den 
utifrån ansättande, landsförrädiska agitationen, som syftar på 
disciplinens uppluckrande och vilken nu ställer helt andra 
krav på organisationens lämplighet och hållfasthet än då. 

Det är nödvändigt att taga hänsyn till tidens krav. Då 
man icke kan komma ifrån de svårigheter , som följa av vap
nets :natur, nämligen utbildningens och tjänstgöringens art 

Tidshi/t i S jöväsendet. 40 
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l halva underofficers- och sjömanskårerna samt växlingar-10S ·· l · d ' 
l
• den landkommenderade personalens numerar oc 1 m 1-na . vieler är det så mycket nödvändigare att tillse, att orgams!l-

tione;1 tillrättaläggas på de områden, där mera ändamå:sen
lighet kan uppnås, på det att icke även inom dessa on~~-a~en 
svårigheterna skola vara större än vid krigsmaktens ovn ga 
förband . 

Lokalfrågorna måste sålunda få en för n:od~rna begrepp 
tillfredsställande lösning. Det är blott ett runhgt lu:.av.~ att 
flottans manskap med avseende på inkvartering oc~1 valfards
ans,talter äntligen bliver någorlunda likställt med kn~smakt~m 
.. · ansl·ap Den uppenbara befälsbristen maste ovillovnga m h , . . .. .. . · . . kodigen avhjälpas, varvid det dock 1cke ar behovhgt el~er en" 
berättioat att sätta kraven så höga, att antalet underofficerare 
och m:nskap per officer bleve lika högt som vid an:1en. E1: 
b etydande påfyllning av antalet är. dock ~frånkomhgt: Hl~. ;~ 
års försvarsorganisation har härvidlag raknat alldeles for 
knappt. Dessa båda åtgärder äro nödvändiga oberoend~ a.v 
varje omorganisaton. Men en sådan är dock det allra vikti 
gaste, och efter denna bör såväl befälsbehovet som lokalbe-
hovet beräknas, icke tvärtom. 

1 de olika förslag till organisation, som tid efter annan 
sett daoen och som i och för sig utgöra ett bevis för att deu 
nuvara~1de icke är tillfredsställande, intager det så kallade 
,, förbandssystemet» en framträdande plats. .~nl~gt detta S):
<:tem borde landförbanden motsvara fartygsbesaltmngarna, vm 
igenom vid en mobilisering eller en fartygsutrust"ning förbaJ~
det kunde gå ombord i stort sett obrutet och salunda kvar~ 
bliva under samma befäl och med samma kamrater som 

1 

land. J ag tvekar icke att karakterisera detta. systen1 som en 
utopi. största delen av manskapet är under sm landkommen
dering upptaget av att genomgå skolor eller kurser e1ler ock 
har det varvstjänstgöring. Om manskapet nu vore samma~
fört i fartygsbesättningar , skulle utbildningen antinge~ bedn
vas besättningsvis, varigenom varje skola eller. kt~rs fmge :n 
dast ett fåtal, ofta nog blott en elev. Ett onmllgt antal m -
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struktionsbcfäl och underbefäl bleve erforderligt och utbild
ningen säkerligen hög5t ojämn. Eller också skulle kurserna 
sammanföras, men då faller förbandssystem ets ide sönder , som 
just är att manskapet skall handhavas av elt och samma be
fäl. Motsvarande förhållanden skulle uppkomma för man
skapet i varvstjänstgöring. Och slutligen är den personal, som 
avses för nyrustade eller mobiliserade fartyg , i stor utsträck
n.ing ÖYcr huvud taget icke tillstädes på stationen, varföre det 
i praktiken blir omöjligt att sammansätta dessa fartygsbesätt
ningar i land. 

Grunden för landorganisationen mCtste vara manskapets 
utbildning och tjänstgöring i land. Härigenom tillgodoses på 
bästa sätt manskapets ena uppgift i land: att erhålla viss ut
bildning och förrätta viss tjänst, medan dess andra uppgift, 
att bilda en depå ur vilken fartygsbesättningar kunna kom
pletteras eller nyhildas, icke åsidosättes. Grundläggande för 
organisationen måste vidare vara det odelade ansvaret: varje 
lägre förbandschef i land m åste handhava sitt manskap i si\. 
vitt alla hänseenden, och hans kontingent får icke vara större, 
än att han personligen kan lära känna sitt manskap och man
skapet honom. 

D~irföre måste först och främst dc oformliga kompanier
na slås sönder i hanterliga delar och ~tt kompanicheferna :-ivtr
flyltas ansvaret om manskapets inkvartering och utbildnmg. 
Fö ljakLiigen måste varje kompanichef utöver sin expeditions
personal tilldelas det härföre erforderliga antalet befäl och 
underbefäl men därjämte även en avskild del av kasernen för 
manskapets förläggning samt egna undervisningslokaler. Detta 
bildar grundstenen i byggnaden. Organisatoriskt sett är den 
lätt alt lägga. Ty sjömansk~1ren inbjuder till en sådan indel
ning genom sin sammansättning av ett flertal i utbildning och 
tjänstgöring mycket skilda yrkesgrenar. De nuvarande fem 
jättekompanierna i Karlskrona böra därvid klyvas till ett an
tal av omkring tolv. Kompanierna bliva det oaktat till sin 
totalnumerär betydligt större än krigsmaktens övriga kompa
nier, men dels är som sagt en stor del av nwnskapet bortkom-
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menderat och dels har kompaniet vid sjömanskåren ingen 

taktisk uppgift, som kunde fordra en mindre numerär. 

l\1cn det är icke blott kompanierna, som genom sin nu

merär för närvarande äro alldeles för ohanterliga. Aven un

derofficers- och sjömanskårerna i deras helhet bildar ett per

sonalkomplcx, som på grund a v sin omfattning och sina olik

artade beståndsdelar icke lämpligen kan stå under en m ans 

ledning, om denne skall kunna övertaga och utöva ansvaret 

på alla de områden, som rätteligen böra påvila en självstän

dig truppförbandschef. Den redan befintliga indelningen i yr

kesgrenar underlättar operationen. Det synes tillräckligt att 

stanna vid en tudelning av kårerna i två förband under var 

sin befälhavare med regementschefs n::t;mn och myndighet. 

Den totala numerären av vartdera regementet bliver vissedigen 

därvid större ~in två infanterregementen, men på motsvarande 

sätt som vid bestämm.ande av kompaniernas lämpliga storlek 

bör man räkna med att om.kring halva personalen är bort

kommenderad. Då likväl den återstående personalen kommer 

att till sin medelnumerär överstiga ett infanteriregemente, kan 

klyvningen av underofficers- och sjömanskårerna i två rege

mentsförband förvisso icke anses föra för långt. 

Härvid är det naturliga , att däcksavdelningen föres Lill 

det ena samt maskin- och hantverksavdelningarna till det 

andra regementet. En närmare granskning av tjänstgöringen, 

utbildningen, kunskaperna och användbarheten hos å ena si

dan den förstnämnda, å andra sidan dc två sistnämnda yrkes

avdelningarna visar, att i sji.ilva verket knappast något är ge

mensamt, varföre uppdelningen är helt naturlig. Det m å se

dan bero av ulrvmmes- och andra lämplighetsskäl, till vilket

dera regem.entet~ som ekonomiavdelningen bör hänföras. Viil

jes samma förband som maskin- och hantverksavdelningarna, 

bliva de två regementenas i land tjänstgörande personal un ge

fär lika stor, varav åter följer, att dc nuvarande kasernerna 

med tillämpande av moderna förläggningsprinciper skulle hli

va tillräckliga för ettdera regementet, vilket som hälst. 

Utbildning och tjänstgöring i land vid dessa två regcmcn· 
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ten km:na försiggå helt oberoende av varandra. Vid sjökom

mendermg a v personal skulle ett samarbete behöva erfordras 

end~st _i _de ytterst sällsynta fall, då vid fall av personalbrist 

en mdivid av däcksavdelningen kan ifrågakomma att kom 

menderas i stället för en individ av annan yrkesavdelnina och 
t""t se t> 

var om. adant samarbete bör kunna ordnas minst lika lätt 

som nu mellan dc båda örlogsstationerna i dylika frågor. För 

reglerande av befordringarna böra gemensamma föreskrifter 

läompligc.~l utgivas av sta tionsbefälhaYaren. Denne eller, i fall 

da det galler h ela garnisonen, befälhavande amiralen kan även 

lätt sörja för dc behövliga gemensamma föreskrifterna om 

t~änstens allmänna ordnande, klädsel, vakthållning, permittc

nongsgru~der," på det att_ likformighet må upprätthållas på om

~aden , dar saclan verklJgen är behövlig. Dylika föreskrifter 

aro vanliga i garnisonsstäder, där det finnes flera än ett re

gemente. Å andra sidan bör till regementscheferna överflyttas 

all den befogenhet, som nu vilar hos stationsbefälhavaren men 

redan nu borde ligga hos kårchefen, alldenstund denne rätte

ligen bör vara organisatoriskt jämställd med regementschef. 

Vid organisationens utformande i detalj kunna och böra 

värdefulla erfarenheter såväl i rent militärt som i intcndcntu

rellt hänseende hämtas och tillgodogöras från kustartilleriets 

eller armens beprövade regementsorganisationcr, i den mån 

de lämpa sig för flottans säregna förhållanden. 

Om man så mot bakgrunden av denna organisation upp

tager frågorna om befälsbristens avhjälpande, så visar sig att 

befälsbehovet för denna organisation i det närmaste överens

stämmer med det befälsbehov, som redan nu i själva verket 

föreligger och för vilket förulvarande chefen för underoffi

cers- och sjömanskårerna lämnat fullständig motivering. Den 

ytterligare erforderliga ökningen torde stanna vid 2 a 3 offi 

cerare, 1 intendent och 1 läkare. 

Granskar man slutligen lokalfrågorna mot samma bak

grund, så är r edan påpekat, att nuvarande kasernetablisscment 

kan lämna plats för det ena regementet. Otvivelaktigt bör 

därvid ifrågakomma det regemente, som bildas av däcksav-
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delningen, em edan det andra icke har behov av någol exer

cisbatteri samt emedan det om möjligl bör förläggas intill per

sonalens huvudsakliga tjänstgörmgsplats, örlogsvarvet, på det 

alt tidsödande marsc11er mellan förhiggnings- och arbetspl ats 

må undvikas. En närmare granskn ing av kasernernas b ygg

nadssätt giver vid h anden, all en kompan ivis skild förlägg ning 

kan erhållas utan större ombyggnadsarbeten samt all i ka

sernerna jämväl kunna inrymmas kompaniexpeditioner, r ust

kammare och kompaniförråd. Nytt utrymme för underoffi

cersskolan erfordras uneler alla fö rh ållanden, givelvis inom ka

sernområdet. Eftersom kanslihuset i dess helhet erfordras fiir 

befälhavande amiralens, marindistriklsberfälha varens, statiom

befälhavarens och kommendantens samtliga organ , vilka nu 

delvis äro spridda på annat håll, m åste slu tligen regemenlsex

peclitionen inrymmas på annat håll. Efter färdigställandet a v 

det redan under uppförande varande marketenteriet och därest 

en modernisering av matinrättningen kommer till stånd efter 

de linjer, som stalionsmyndigheterna föreslagit, böra de öv

riga kostnaderna för etablissemen tets försättande i fullt till

fredsställande skick bliva jämförelsevis små. 

För det andra regementet erfordras eU nytt etablissemeut. 

omfattande i huvudsak kasern, matinrättning, gymnastikhus 

och marketenteri. Rörande platsen torde det nu vara för ti

digt att y ttra sig. Uppförandet av etablissementet skulle giv~~ 

ett praktfullt handtag till avhjälpande av arbetslösheten l 

Karlskrona samhälle. 

Delta är vad som kräves: För det första en organisation. 

vilken tydligt klarlägger ansvaret för varje befälhavare, san~

tidigt som den skapar hanterliga förband och möjlighet for 

uppnående även i land av den intima kontakt mellan befä~ ~~h 

underlydande, varförutan grundmurarna för en god nuhtar 

byggnad svårligen kunna läggas. För det andra befälsbristens 

avhjälpande. För det tredje en lösning efter moderna be

grepp av de svävande kasern- och andra lokalfrågorna, v~r

vid rättesnöret rimligtvis bör vara det utrymme och de Ynl-
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färclsanstalter, som befunnits erforderliga för krigsmakten i 
övrigt. 

Går man till verket alt utforma organisalianen i detalj, 

är det emellertid nödvändigt att frigöra sig fr ån allt vane

tänkande i fråga om de nuvarande organisationsformerna och 

söka höja blicken över skymmande murar av olika slag. Först 

härigenom får man tillräckligt vid horisont för frågor av elen 

vikt och storleksordning, som det här gäller. 
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Årsberättelse i skeppsbyggeri och maskin
väsende år 1933. 

Avgiven av ledamoten G. Holmberg. 

(Forts. från h. 10, sid. :')71 ).) 

Kolvängmaskiner. 

Att ett vidsträckt fält fortfarande finnes för kolvångma 
skinen synes å fig. 2, varav framgår, att den ojämförligt största 
delen av vä1:ldshandelstonnaget alltjämt drives med dylika m a
skiner. Dessa besitta också många fördelar i fråga om drif l 
säkerhet, m.anövrerbarhet och enkel skötsel. Personalfrågan 
är också lätt att lösa. 

S trävan att göra kolvmaskinen mera bränslebesparand<' 
har resulterat i en mångfald olika konstruktioner, av vilk a 
här några skola i korthet beröras. 

I stort kan .sägas, att målet är att göra kolvmaskinen b~i tl
re lämpad att utnyttja fördelurna med högre tryck, överhell 
ning och högt vacumn samt att minska kondensationsförluster

na i maskinens ångvägar. 
De gamla slidernas ersättande med ventiler enligt Lentz · 

Inug's och Caprotti's system (omnämnda i tidigare årsberättel
ser) är ett steg i denna riktning och har sedan flera år kom 
mit till användning, ehuruväl en avmattning i användandet av 
dessa konstruktioner synes hava inträtt på sista tiden. 

Bland de utföranden, som framkommit under de senaste 
åren och som visat sig särskilt lyckade må nämnas Chdsti 
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ansen & Meyers ångmaskin samt en likartad sådan lanserad 
av Fr~drikstads Mek. Verkstad. Båda äro s. k. dubbelkom
poundmaskiner d. v. s. sammanbyggda av två H. T. och två 
L. T. cylindrar. Rundslider användas, och skadliga rnmmen 
äro mycket små. Den sistnämnda konstruktionen kräver en
dast en för vardera gruppen av H. T. och L. T. cylindrar ge
mensam slid , i det att ångan utan receiver strömmar direkt 
från H. T. till L. T. 

L. T. cylindern arbetar å Ch. & M :s maskin delvis , å 
Fredrikstads helt enligt likströmsprincipen, d. v. s. ångan av
går genom öppningar mibt på cylindetn, vilka friläggas av 
kolven under utströmningsperioden. Genom att ångan på så 
sätt hela tiden strömmar i samma riktning reduceras tem
peralurväxlingarne å cylinderv~iggarna, varigenom kondensa
tionsförlusterna i hög grad minskas. Dessutom_ möjliggöres 
användandet av ett högre vacuum än vid vanliga kolvångma 
skiner. För Fredrikstads maskin uppgives sålunda 95- 96 % 
d. v. s. ej långt ifrån en ångturbins. 

Båda typerna hava installerats å ett flertal fartyg och 
hava givit goda resultat såväl i fråga om lätt och säker drift 
som beträffande bränsleåtgång. För Fredrikstads maskin 
uppgives sålunda den låga kolförbrukningen av 0,48 kg ./ihk. 
tim. inkl. hjälpmaskiner. 

Utnyttjande au auloppsånfJ(l/1 vid kolvångmaskiner. 

De fördelar , som vinnas genom att utnyttja en del av 
den från en kolvmaskin avgående ångans energi i en ångtur
bin hava redan påpekats i tidigare årsberättelser. Ett flertal 
sätt att tekniskt lösa problemet hava på senare tiden fram
kommit, varav bl. a. ett par svenska konstruktioner förtjäna 
att påpekas. 

Fig. 4 visar principen för ett system, vilket efter kon
struktören resp. tillverkaren benämnes Johansson-Götaverk
ens system. Avloppsångan från L. T. cylindern driver här en 
ångturbin kopplad till en kompressor, i vilken den från H. T. 
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ströunnande ångan komprimeras till högre tryck och tempe
ratur före sitt inträde i M. T. cylindern , varigenom den ur av
loppsångan uttagna effekten till största delen återföres och 
ko'lnmer arbetsprocessen till godo. 

Ett annat sätt, lanserat av A. B. Lindholmen -Motala åter-
gives i princip i f ig. 5. Här användes den i avloppsturbinen 

Fig. 4. Johansson-Götaverken's systern . (Enligt O. G. H ammar.) 

E~EKTR. I>RI"r<A 
\"lj;;.L.PM ... ~t< . ~--j 

E:<-EKTR. l.jU ~~-_J 

Fig. G. Lindho lmens Rcgeneratlva system. (Enligt O. G. H ammar.) 

uttaana effekten för drivande av en elektrisk generator, vil-
t> 

ken lämnar ström dels för belysning och elektriskt drivna 
hjälpmaskiner, dels och huvudsaklrigen för höjning av ång
ans temperatur i en n1.ellan H. T. och M. T . cylindern insatt 
elektrisk överhettare, även delta resulterande i ett återförande 
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till k~lvmaskinen av ett effektbelopp , som el jes t skulle gå för
lorat 1 kondensorn. Båda systemen, av vilka det förstnämnda 
torde vara del i termiskt hänseende överlägsna, hava den ge
mensamma fö rdelen, att avloppsturbinen såsom varande me
kaniskt helt oberoende av huvudmaskinen och dennes rörelse
riktning, lätt och m ed enkla m edel samt för måttlig k os tnad 
kan installeras å äldre kolvmaskinsanläggningar. Båda hava 
med goda resulta t apterats å fartyg , Lindholmens system å 
s/s »Trione», där en kolförbrukning av 0,43 kg. /ihk ./tim. er
hållits, vilken låga siffra dock till stor del torde få tillskrivas 
det samtidiga införandet av överhettning och Iuftförvärmnina t> • 

Johansson-G ötaverkens system har inbyggts å s/s »Braheholm » 
och s; s '' J apan >>, varjämte ett antal anläggningar äro under 
arbete för norska och engelska rederier. I de senare fallen 
har turbinen dessutom utnyttjats för drivande av en roteran
de matarpump. S/S »Braheholnu, vars propellermaskin är 
på 2000 ihk, erhöll sin turbokompressor år 1931, som sedan 
varit i oavbruten drift. Inga andra ändringar gjordes. Vid 
jämförande prov har en bespa ring av 17 ,5 % konstaterats. 
Denna siffra inkluderar även hjälpm~skineriet och motsvarar 
19 % för huvudmaskinen . 

Från En gland uppgives firman \Vallsencl Slipway & Engi
neerin g C:o hava utarbetat ett system liknande Johansson
Götaverkens, men m ed elen skillnaden att den från pannan 
kommande :"mgan komprimeras till högre tryck och tempera
tur före sitt inträde i H . T. cylindern. Härifrån föreligga dock 
ännu ej några praktiska resultat. 

Gent emot dc nu nämnd a sätten att återföra en del av 
avloppsångans energi till maskinen stå de system, där avlopps
turbinen arbetar på propelleraxeln genom en utväxling a v 
ett eller annat slag, och vilka på grund härav i allmänhet kun
na uppvisa bättre bränslebesparing, varemot anläggningskost
naden torde bliva högre. Ett flertal sådana lösningar finnas . 
Den mest :mvända är systemet Baucr-Wach (omnämnt i ti
digare årsberättelser), som på sista åren fått stor spridning. 
Avloppsturbinen är här kopplad till propelleraxeln via en 
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hydraulisk koppling och en kuggväxel (Vulcanväxcl) . Vid 

manöver och backgång är turbinen helt frånkopplad och av

loppsångan leeles direkt till kondensorn. Låga bränsleförbruk

ningar hava uppnåtts; sålunda angives för trippelmaskinan

läggningar med avloppsturbin 0,43- 0,44 kg. kol pr ihk. och 

tim. Systemets fördelar fram.träcla måhända tydligast vid 

omändringar av äldre maskinanläggningar, där direkta jäm. 

förelser kunna göras beträffande bränsleåtgång och effekt fii 

re och efler ändringen. Ett sådant exempel n1.å anföras. 

De norska allanHmgarna Slavangerfjord och Bergens

fjord hava nyligen kompletterats med Bauer-\:Vach turbiner. 

Å Bergensfjord exempelvis erhölls vid provtur ·en ångbespa

ring av 28 % för huvudmaskinerna och farten ökades m ed 

2% knop. Med 5 ångpannor och avloppsturbinerna inkopp

lade erhölls samma fart, som förnt med 8 pannor. 

Systemet kan utnyttjas anlingen enbart för nedbringande 

av bränsleåtgången med bibehållen axeleffekt, för enbart ök

ning av denna effekt eller delvis för båda dessa ändamål. AY

ser ändringen en ökning av effekten kan i vissa fall bliva 

nödvändigt att · utbyta propelleraxlarna men å andra sidan 

åstadkomma dc roterande massorna i turbin och växlar ge

nom sin svänghjulsverkan en utjämning av kolvmaskinens pul 

serande vridmoment, varför befintLiga axlar i allmänhet torde 

kunna bibPhållas. Nu nämnda förhållande medför också en 

betydligt jämnare och vibrationsfriare gång och gör att ma

skinen får mindre benägenhet att rusa vid gång i hög sjö. 

Systemet Bauer-\Vach har nu på sistone även apterats i 

kombination med ventilreglerade kompoundmaskiner, specielli 

avseelda för trålare och dylika fartyg. Ett sådant maskineri 

tager liten plats, och har vid prov visat den förmånliga bränsle

förbrukningen av 0,45 kg. kol pr ihk. och tim. För en trå

lare, som ofta måste arbeta under svåra väderleksförhållanden 

är den förutnämnda mindre rusningsrisken av särskilt stor t 

värde. 
Andra lösningar av problemet, ån så länge dock utförda 

i ett f:1tal fall, hava utförts av bl. a. Parsons, Brown-Boveri och 
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:Mctropolilan-Viekers, den sislnämnda elt exempel på elektrisk 

överföring mellan turbin och propellPraxel. 

Ett intressant, nytt förfarande, för närvarande under in

stallation å två cngeilska ångare a 8,500 t. dw., är det av fir

man \Vhite lanserade. Detsamma utgöres av en kombination 

av en snabbgående kolvångmaskin och en avloppsturbin bå

da genom kuggutväxling förbundna med propelleraxeln. Än

damålet är ett ängmaskineri med ringa vikt och utrymme samt 

låg kostnad. Goda resultat uppgivas hava ernålts å provbädd. 

Enligt Lloyds senaste statistik äro f. n . handelsfartyg på 

tillsammans l ,8 mill. b r. t. utrustade med olika kombinationer 

av kolvångmaskiner och avloppsturbiner. 

Dieselmotordrift. 

I årsberättelsen för 1931 har mariningenjör Lindberg 

lämna t en ingående redogörelse för dieselmotorers användning 

å fartyg. Här skall därför enelast i korthet beröras de framsteg 

och förbältringar , som gjorts uneler de senaste åren och dc 

möjligheter till vidare utveckling som därigenom ställts i ut

sikt. 
Avgörande för dieselmotoms allmännare användning å 

fartyg är bl. a. det cffektbclopp, som med betryggande drift

säkerhel kan ernås per cylinder samt maskineriets vikt pr hkr. 

Beträffande effekten per cylinder hava stora framsteg 

gjorts i det att seelan 1924 densamma för fartygsmotorer stigit 

från max. c:a 400 hkr. till c:a 1,600 incl. hkr. Inom parante<; 

kan nämnas, att världens f. n . största stalianära dieselmotor, 

ett 8-cyl. , dubbclvePkande aggregal av Burmeister och \Vains 

tillverkning, har en effekt av 2,750 chk. pr cylinder. Att far

tygsmotorernas utveckling ej kommer att stanna vid nyss

nämnda gräns visas emellertid av dc båda framstående diesel

motorfabrikanterna M. A. ~- och Sulzer, som båda nyligen 

hava byggt och utprovat 3-cylindriga försöksmaskiner med 

drygt 2,000 ch k. pr cylinder. MAN :s maskin baserar sig i all

männa drag på dc av denna firma byggda motorerna för pan-
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sarskeppet »Deutschland , . För båda maskinerna rapporteras 

goda resultat. Sålunda meddelas om MAN :s maskin, att elen. 

samma undergått mycket svåra verkstadsprov i det den bl. a. 

körts i oavbruten gång under 144 tim. , därav 96 timmar m ed 

full belastning. Under 8 tim. användes endast 90 varv/min. 

motsvarande 220 ehk., ett svårt prov för regleringen. Båda 

äro dubclverkande 2-taktsmaskiner, det enda system, som kan 

ifrågakomma för så höga kraftbelopp per cylinder. 

Hastigheten är tämligen hög, 263 r esp. 267 v/min. Bräns

leförbrukningen uppgives vara n'lycket god nämligen 172 gr. 

pr ehk/tim. Vikten är för en icke higsfartygsmotor synner

ligen låg i det den uppgives till c:a 10 kg. pr chk. , givetvis för 

enbart själva motorn med hjälpmaskiner. Ett utförande m ed 

flera cylindrar kan beräknas medföra en ännu lägre vikt. F ör 

att ernå detta har här liksom i fråga om >> Deutschland's » m o

torer svetsade stålstativ kommit till användning. Övriga delar, 

såsom cylindrar, däcklar och kolvar, vilka vanligen utföras av 

gjutjärn, hava helt eller delvis tillverkats av stål och av enkel 

konstruktion. 
Dessa motorer liksom de tyska krigsfartygsmotorerna (se 

särskild redogörelse) torde komma att få ett stort inflytande 

på dieselmotorns vidare användning å fartyg. Man anser a lt 

intc~t hindrar byggandet av 12-cylindriga maskiner av detta 

slag, särskilt då man tager i betraktande de framsteg, som p <'t 

senare år gjorts i fråga om medel att dämpa svängningarna 

inom förbränningsmotorer och förhindra kritiska varvtal. Så 

lunda skulle aggregat på c:a 25 ,000 hkr. pr axel kunna er

hållas. Fyra sådana motorer vore tillräckliga att driva ett 

passagerarefartyg av »Bremen's » storlek och fart och 8 st. 

kopplade parvis i tandem eller utväxlade vore tillräckliga fö r 

ett 30-knops fartyg av »Normandie's » typ. Den kände och 

erfarne fartygskonstruktören sir John Biles har uppgjort ett 

projekt till ett 33 knops motorfartyg, 1,000 fot långt och med 

150,000- 200,000 ahk. Av intresse är här att notera att läng

den av maskineriet skulle bliva 235 fot mot 520 fot för ett 

ångturbinmaskincri. 
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I delta sammanhang må nämnas, att den f. n. största exi
sterande dieselmotoranläggningen å handelsfartyg, den å ita

lienska passagerarefartyget »Augustus », har en sammanlagd 

effekt av 25,000 ehk ., fördeJat på -1 motorer. Den absolut 

största fartygsanläggningen är »Denlschland's , m ed 8 X 7,100 
ehk. 

Tack vare den ovan skisserade utvecklingen av dieselmo 
torerna hän mot betydligt större effekter, högre varvantal och 

stor reducering av vikten synes densamma alltså hava kommit 

in i ett skede, där den allvarligt hotar ängmaskineriet å det 
område, där detta hittil,ls varH allenahärskande nämliaen de 

t> 

verkligt .stora effektbeloppen. 

Frågan om dieselmotorernas koppling till propelleraxeln 
via en mekanisk utväxling med eller utan hydraulisk kopp
ling har härigenom ytterligare aktualiserats. 

Härvid kan hänvisas till de i detta fall tydligen lyckade 
resultaten från dc nya tyska krigsfartygen samt till ett flertal 

h andelsfartyg, som under en följd av år med gott resultat an
vänt sådan utväxling. 

Genom detta förfarande skulle även h astigtgående moto

rer kunna avses för fartyg med moderata propellerhastigheter 
och ett synnerligen kort maskinrum erhållas. 

Det är därför ej otroligt att dieselmotorn konnner att gå 

fram mot en utveckling liknande ångturbinens, vilken kom 

till sin fulla rätt först då man ~enom insättande av utväxlin o-
v t'> 

kunde öka turbinens rotationshastighet och minska dess di-
mensioner och vikt. 

Fig. 6 visar den minskning i en dieselmotors utrymme och 

vikt, som erhålles genom ökning av varvantal och lättare bygg

nadssätt samt användande av den dubbelverkande 2-takts

principen. De streckade linjerna i figuren visa utrymmesbe

hovet för de till 2-taktsmaskinerna hörande spolluftpumparna. 

Fig. är hämtad ur Jahrbuch fiir Schiffbautechnischen Gesen 
sehaft 1932. 

I detta sammanhang må ej heller den dieselelektriska 

driften förglömmas. Även den är väl ägnad att utnyttja hastigt 
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gående och därför lätta motorer. Härtill kommer att dessa 

ej behöva göras omkastbara, varför en avsevärt mindre ni

rustning för komprimerad luft kräves. Genom uppdelning p[1 

flera aggregat kan n1an även vid lägre farter ernå bästa bräns

leekonomi. Manövreringen kan här göras synnerligen lätt och 

enkel. Systemet erbjuder många fördelar sär skilt för far tyg. 

som fordra mycken manövrering och som gå med ofta va

rierande belastning. Ett gott exempel härå är den svenska 

s latsisbrytaren »Y mer ». 
För vanliga handelsfartyg har den dieselelektriska driften 

dock hiLLills ännu ej fått nämnvärd användning framförallt 

I>US8E:L-'IO:It.l<. ~-TAKT 

~i>OO e.Hk'. "'-• ~15 

2-T>.I<T 

o l ~ 3 

t11 '<'}"!!HK. 

S.s ~<'Ys:H K . 

10 'n\.. 

Fig. 6. (U r J alu·b. d. Schiffbautechn. Gesellschaft 1932.) 

på grund av dels lägre verkningsgrad å elen elektriska över

föringen jämfört med den mekaniska dels högre anskaffnings

kostnad. 
På sistone har en helt ny, indirekt kraftöverföring från 

dieselmotor till propeller lanserats av Götaverken på basis aY 

Ingenjör Erik Johanssons patent. Systemet erbjuder stort in

tresse, särskilt Jsom cletsanuna nu är avsett att installeras å 

Clas Fleming. En närmare beskrivning å detta det s. k. Gö

tamaskineriel återfinn es längre fram i denna årsberättelse. 

Beträffande användandet av 2-takt- resp. 4-taktprincipen 

kan sägas, att den förra på senare åren fått en ökad utveckli ng 
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framför allt för högre effekter. 62 % av nu under byggnad 

varande motorfartygstonnage erhåller 2-taktsmotorer. Vid de 

verkligt höga effektbeloppen är denna princip den för närva

rande enda användbara för fartygsdrift. Trots 2-taktsmotorns 

enklare byggnad och i allm~inhct mindre dimensioner, torde 

dock 4-taktsmotorn på grund av sin bättre bränsleekonomi va

ra den fortfarande mest använda vid medel- och lägre effek

ter samt där vikten ej spelar avgörande roll. 

Förkomprimering av dieselmotorns förbrännings·luft med

för som bekant (se årsberättelsen 1931) en ökad effekt per 

cylinder, enär en större mängd bränsle härigenom kan utnytt

jas. Systemet har på sista åren blivit föremål för ett stegrat 

intresse och dc fl.esta ledande dieselmotorfirmorna använda 

sig nu a v detsamma. 

Förkomprimeringen sker i fläktar , separata eller direkt 

drivna av dieselmotorn. I förra fallet användes som drivme

del antingen elektrisk motor eller en avgasdriven turbin, i se

nare fallet kan en fläkt mekaniskt kopplas till dieselmotorn 

eller ock kan undersidan av dennas arbetskolvar vara utbilda

de för luftkomprimering. 

Antingen kan hela den cylindern tillförda luften förkom

primeras eller ock endast den del därav, som svarar mot den 

eftersträvade effektökningen utöver normal. I det senare falle t 

sker alltså lufttillförseln till cylindern på så sätt att atmosfär

luft insuges på vanligt sätt under insugningsperioden varpå 

vid dennas slut, då insugningsventilen stängts, en viss kvan

titet förkomprimerad luft tillföres. Detta senare system er

fordrar en c:a 40 % mindre effekt än det förstnämnda. 

Förkomprimering har sin egentliga användning vid 1-

taklmotorer och har i många fall Jncdfört, att man med dess 

tillhjälp kunnat stanna för en enkelt verkand e n1.otor, där el

jest en dubbelverkande måst tillgripas. 

Vid 2-taklsmotorer kan en liknande effektslegring även er

hållas, ehuruväl man här nöjer sig med att för detta ändamål 

använda spollnften, som ju inkomm.er i cylindern under ett 

visst övertryck. Genom alt medelst vridbara slider avstänga 

Tidski-ift i Sjöväsendct. 41 
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avgasledningen före spolluften, såsom falle t är å MAN :s nyaste 
2-taktsmaskiner, även >>Dcutschland's>>, kan en effektstegring 
av c:a 15 % erhållas. 

En väl konstruerad förkomprimering giver sålunda en 
högre effekt pr given cylindervolym utan att den specifika 
bränsleåtgången ökas. A ven påstås priset pr hkr. bliva mindre. 

Erfarenheter angående förkomprimering, som ej varit i 
större användning förrän på de allra senaste åren, börja nu 
offentliggöras och många fall med i praktisk drift erhållna go
da resultat rapporteras. Bl. a. hava de nya finska kanonbå
tarna försetts med dylik anordning av system Biichi. 

Bränsleinsprutning medelst tryckluft kan nu sägas vara 
så gott som helt ersatt av den kompressorlösa insprutningen 
(solid injection) såväl i fråga om stora som små maskiner. 
Härmed är dieselmotorns hittills kanske ömtåligaste del, luft
kompressorn, snart bortelimincracl. 

För att dieselmotorn skall kunna behålla och ytterligare 
förbättra sin position gent emot ängmaskineriet är det emeller
tid nödvändigt att framställa billigare maskiner utan uppgi
vande av effektiviteten. Med de tunga utföranden, som hittills 
varit regeln, har kostnaden för en dieselmotoranläggning varit 
högre än för en ångmaskinanläggning av samma effekt, ett för
hållande, som dock synes börja ändra sig till dieselmotorns 
fördel i och med införande av mera snabbgående motorer av 
lättare och därmed billigare konstruktion. 

stegringen av effekt per cylinder har även medfört, alt 
man numera kan i många fall nöja sig med en propellerma
skin, där tidigare två maskiner måst tillgripas för ernående av 
tillräcklig effekt. Ä ven delta iir till fördel för anläggning'>lwst
naden liksom det giver ett gott vittnesbörd om den driftsäker
het man nume1·a kan påräkna i fråga om dieselmotorer . 

Dieselmotorernas alltjämt utökade användningsområde 
har på annat ställe i denna redogörelse i korthet antytts. 

En åskådligare bild härav må givas genom en kort över
sikt över de olika fartygs,slag, som nu utnyttja denna art av 
framdrivningsmaskineri . 
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I fråga om k rigsfartyg framgår detta i annat samman
h ang, varför här endast skall beröras det dieselmotordrivna 
h an delstonnaget, som nu innefattar allehanda fartygsklasser. 

Slörsta delen utgöres av lastfartyg i linjefart (»C ar go li
ners >> ). Tack vare den billiga motordriften har farten å dy
lika fartyg nu kunnat med fördel drivas upp till 14~11) knop, 
varigenom de även gjorts lämpliga för passagerarehefordran. 

Härnäst i antal komma tankfartygen, vilka numera nästan 
uteslutande byggas för dieselmotordrift. Det oerhört stegrade 
behovet av flytande bränsle har medfört en kraftig byggnads 
verksamhet inom denna fartygsklass särskilt under åren 1921 
~31. Nära 9 mill. br. t. tanktonnage finnes för närvarande 
varav c :a 3,4 mill. är dieselmotordriv et. Dc byggas l'lU van
ligen i enheter om 12,000~13,000 tons lastförmåga. 

För vanliga trampfartyg har dieselmotordriften även fålt 
en alltjämt ökad användning, speciellt för fartyg om 4 ,000~ 

8,000 br. t. Ett sådant fartyg kan medföra bränsle för en 
sträcka m0tsvarande 1 a 1 lfz ggr jorden runt. Myck et få av 
dessa lära hava behövl läggas upp under de sista för sjöfarten 
bekymmcrsam1na åren. 

Alltsedan år 192:3--24 har diesclmolm·n kanunit till an
vändning jämväl för ett stort antal passagerarefartyg, såväl be-
träffande större linjefartyg i oceantrafik som även i fråga 
om fartyg av mindre storlek i snabbtrafik på kortare sträckor. 

Bland de förra finnas fartyg på upp till 32,000 br. t. 
(>>Augustus >> ) . De mest snabbg~tende hava farter på 23--23,5 
knop. 

Den relativt stora fartygsklass, som avses för transport 
av frukt och fruset kött, har även börjat tillgodogöra sig de 
fördelar, som medfölja diselmotordriften. För dessa fartyg , 
som måste gå med ganska hög fart, innebär användandet av 
dieselmotorer en betydande ekonomisk vinst, varförutom ma
skineriet kan placeras så, att det värdefullaste utrymmet i far 
tyget kan avses för den i de tta fall skrymmande lasten. Vär
mestrålningen från maskineriet är även mindre vid dieseldrift 
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än vid ångdrift, vilket ju är en stor fördel för ett fartyg , som 

måste hållas kylt. 

Ä ven på andra områden börjar diesehnotorn komma till 

användning exempelvis för bogserbåtar, fiskefartyg , färjor. 

bärgningsfartyg m. m. En betydande fördel med cliesehno

torer för dylika fartyg är den bränslcbesparing, som i jämfö 

relse med ett ängmaskineri göres uneler de ofta förekommande 

väntperioderna. 

Dieselmotorer å tysJ..:a krigsfartyg. 

Tanken på att införa dieselmotorer å tyska marinens 

överva llensfartyg är ganunal. Redan 1910 beställdes hos fir

man 1\L A. N. två dieselmo torer på vardera 12,000 hkr. avsedda 

att insättas såsom mittelmaskiner i eljest ångturbindrivna far

tyg. Detta var då ett djärvt steg med hänsyn till att de största 

dåtida 1notorerna voro på enelast 800- 900 hkr. 

Dieselmotorn hade på elen ticlen att tävla med de jäm fö

relsevis tunga och skrymmande direktkopplade ångturbiner

na, varför man då kunde tillåla en vikt av c :a 50 kg. pr ehk. 

för själva dieselmotorn med för dess drift erforderliga hjälp

maskiner, en i jämJörelse med dåtida motorer låg siffra. 

Byggandet av dessa motorer sträckte sig in på krigsåren 

och utveckl,ingen uneler denna tid kullkastade förutsättni ng

arna för deras användande, varför dc nedskrotades . 

Efter kriget togs tanken upp på nyll, 1nen nu var situa · 

tionen en helt annan. Ångturbinen hade förbättrats såväl i 

fråga om vikt som ekonomi tack vnre införandel av utväx

ling. Oljeeldning hade gjort ångpannorna mindre, lättare och 

av större specifik effekt och påelclningsticlen hade förkortats. 

En dieselmotor med så låg vikt att den kunde tävla m ed 

en dylik ånganläggning existerade icke. Firman M. A. N. 

hade uneler kriget presterat elt glänsande arbete i fråga 0111 

u-båtsmotorer och hade därvid varit i tillfälle att samla r ik 

erfarenhet om vad man då kallade snabbgående clieselmotorer. 

Dock låg maskinvikten för dessa vid c:a 20 kg:/ehk. för en -
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bart motor med tillhörande hjälpmaskiner, vilket betydligt 

översteg vad som kunde tillåtas för att dieselmotorn skulle 

kunna träda i ångturbinens ställe. M. A. N. åtog sig emeller

tid - efter lång tvekan - att söka framställa en dylik motor, 

och efter flera års experimenterande förde dessa strävanelen 

fram till ett praktiskt användbart resultat. 

Denna nya dieselmotor var på 1,000 ehk. om 10 cylindrar 

och med en hastighet av 900 v/min. Den arbetar med kom

pressorlös hränsleinsprutning i enkelverkande 4-takt och m ed 

trunkkolvar. Många svårigheter voro att övervinna i början, 

framför allt beträffande byggnadsmaterialet, men efter dessas 

avhjälpande erhöllos vid långvariga verkstadsprov så goda 

resultat, att dc tyska marinmyndigheterna nu ansågo sig kun

na göra praktiskt bruk av denna motortyp. 

Kryssarne av »Königsbcrg »-klassen voro vid denna ticl

punkt under byggnad i rätt framskridet stadium, m en trots 

detta beslöt man sig för att komplettera deras redan påbör

jade ängmaskineri med elylika dieselmotorer att användas för 

m arschfart, varigenom en hetydlig ökning av aktionsradien 

skulle ernås. Utrynune lyckades man åstadkmmna , och även 

viktökningen kunde man kompensera. Så satte man bred

vid var och en av dc båclh propelleraxelledningarna en a v 

dessa 1,000 ehk . motorer. Förbindelsen mellan motor och axel 

utfördes medelst kuggutväxl!ng och hydraulisk koppling, s. k. 

Vu le an växel. En elylik hydraulisk förbindelse är mjuk och 

skyddar kuggväxeln och propelleraxeln för olikfonnighetcrna 

i dieselmotorns vridande moment, varjämte till- och frånkopp

ling av molorn sker lätt och riskfritt enelast genom att fylla 

resp. tömma kopplingens vätskerum. Som arbetsmedium an 

vändes olja. Dessutom gjordes även kuggväxlarna medelst 

klokopplingar frånskiljbara från propelleraxlarna, för att vid 

gång med ångturbinerna h elt kunna avskilja motoraggrega

ten. Enär denna installation kom till på ett så sent byggnads

stadium måste en del olägenheter medfölja. Dieselmotorerna 

utgöra sålunda ett maskineri u teslutande för marschfart och 

kunna ej i samarbete med ångturhinerna bidraga till en höj-
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ning av kryssarnas fart. Över de 10 knop, vilka kunna u pp

nås med dieselmotorerna, äro dessa sålunda död vikt. Dock 

har trots detta den på förhand beräknade högsta farten upp

nåtts. 
Att personalen behövt en viss tid att göra sig förtrogen 

med egenheterna hos dessa känsliga , lätta motorer och at~ 

erfarenheten lett till vissa ändringar i material och konstruk

tion är ej ägnat aU förvåna. Vad man emellertid vunnit iir 

den stora aktionsradien av 18,000 sjömiL 

Beträffande det konstruktiva utförandet må nämnas all 

stativ och kolvar äro av lättmetall, varjämte det höga varvan -

Fig. 7. Kryssaren »Leipzigs» Di(-)Selmotoranläggning. 

En L Laudahn i .r ah r b. eL SchifflJaUi('chn. Gcsellschaft 1932.) 

talet bidragit till nedbringandet av maskinvikten till 5,5 kg. 

pr ehk. för mol'Or med tillhörande hjälpmaskiner. 

Vid projekterandet av kryssaren >> Leipzig » gick man vi

dare på den inslagna vägen, men knnde här redan från bör

jan inrätta maskineriet för en marschmotoranläggning. Så

lunda kunde marschturbiner helt undvaras , enär dieselmotor

aggregatet här dimensionerades att kunna giva fartyget en fart 

av 18 knop, vartill kräves en effekt av 12,000 ahk. Denn a 

effekt uppdelades på fyra 7 -cylindriga dieselmotorer vardera 

å 3,100 chk., samtliga fyra medelst Vulcan-växlar kopplade 

till mittelaxeln enligt fig. 7. 
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Dessa m otorer äro emellertid av en helt ny och förhältrad 

typ. Utvecklingen var nu komm.en därhän, att den vikt- och 

utrymmesbesparande, dubbelverkande 2-taktsmaskinen kunde 

komma till användning. Trots sänkning av varvantalet till 

tiOO v/min. och trots avståndet från ömtåliga lättmetaller i 

viktigare delar har vikten tack vare det geniala konstruktiva 

utförandet kunnat h~tllas vid 5,5 kg. pr ehk. för motor med 

tillhörande hjälpmaskiner samt inkl. de för denna motortyp 

erforderliga spolluftaggregaten. Utväxlingen är sådan, att 

propellerns hastighet blir '100 Y!min. 
För varje par av marschmotorer finnes en spolluftfläkt 

tillverkad av Brown Boveri & C :o, vilka drivas av likaledes 

7 -cylindriga dubbelverkande 2-taktsmotorer med ett varvantal 

av 7 50 v/min. 
Å >>Leipzig >> hava ångturbinerna en sammanlagd effekt 

av 60,000 ahk. , vilken helt uttages å de båda sidoaxlarna, un

der det att dieselmotoranläggningen uteslutande betjänar mit

telaxeln. Delta förhållande medför vissa egenheter. 

För att dieselmotorerna skola verksamt bidraga till hög

sta fart måste tillhörande propellerstigning vara avpassad där

efter, men en sådan stigning vore alldeles för hög vid marsch

fart , vilket åter skulle medföra att dieselmotorerna då icke 

komme upp i sitt fulla varvantal och därmed ej heller i effekt. 

På grund här a v ha va mittelpropellerns blad gjorts vridbara 

så att stigningen kan inställas efter farten. Detta är en tek

nisk nyhet i fråga om så stora propellrar, och har konstruk

tionen utarbetats av Marinewerft i vVilhclmshaven. Vridning

en åstadkommes genom en längdförskjutning av själva axeln. 

Vid gång me:d enbart sidopropellrarna kan mittelpropellern 

ställas så, att den gör minsta möjliga motstånd. 

Vid användandet av enbart mittelpropellern kunna sido

propellrarnas axlar losskopplas från sina ångturbiner. Vore 

inga andra anordningar vidtagna skulle de då vid gång på 

grund av vattenströmningen rotera med i tomgång, vartill lik

väl skulle förbrukas en rätt avsevärd effekt (upp till 3,000 

hkr.). För att minska detta förlustarbete är den anordningen 
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vidtagen att sicloaxlarna kunna drivas av elektriska motorer. 

vilka få sin ström från en generator kopplad till mittelaxeln. 

När således marschaggregatet och mittelpropellern använ

des kunna siclopropellrarna hållas i rotation med en sa a\·

passad hastighet, att de ej utöva n ågon tryckkraft, vare sig 

positiv eller negativ. Den effekt, som på detta sätt m åstp 

tagas från marschdieselmotorerna stannar [tmdet 500 hkr., 

alltså en b esparing p å c :a 2,500 hkr. , som väl motiverar in. 

sä ttandel av nämnda elektriska aggregat. 

Det första h elt di eseldrivna fartyget i tyska flottan bkv 

artilleriskolfartyget >> Bremsc ". Dess maskineffekt uppgår ti ll 

26,000 ahk. , och anläggningens utförande anförtroddes iivcn i 

detta fall å t M. A. N. Man har här direkt utnyttjat erfaren

heterna från "Leipzig ". Varvantalet liksom cylindrarnas di

mensioner äro desamma, enelast antalet per m.askin är ökat 

från 7 till 8. Liksom å "Leipzig , m·beta även här fyra sa 

dana motorer genom en Vulcanväxel på varje propelleraxeL 

så att det clubbelpropellriga fartyget vid full fart drives av K 

dieselmotorer. För varje par av dessa motorer finnes en c!. 

cyl. hjälpdieselmotor drivande spolluftfläkt och andra hj~ilp 

maskincr. Dessa hjälpmotorers cylinderdimensioner och ar 

betssätt äro desamma som huvuclmotorernas, vilket min skar 

behovet av reserdelar. 

På grund av dc goda resultat och dc erfarenheter, som 

vunnits i fråga om motorerna till >> Leipzig , och , Brcmse " kun 

de man nu taga ut steget till de avsevär t stö1;re effek tbelopp. 

som krävdes för pansarfartyget "Deutschland ,. 

Huvudmotorerna å delta fartyg iiro å vardera 7,100 ehk ., 

9-cylindriga, clubbelverkande 2-takt. Varvantalet är h är sänkt 

till 450 v/min. , vilket nedväxlas till 250 v/min. å propelleraxeln , 

varför även vid högsta fart en god propellerverkningsgrad bör 

erh åll as. , Dcutschlancl's , maskineri är en förstorad Brerusc

anläggning vad beträffar uppställningen (fig. 8) . 

Sålunda finnas 8 huvuclmotorer, varav 4 äro med Vulcan

växel kopplade till vardera av de två propelleraxlarna. 
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E tt hjälpmotoraggregat finnes för varje par av huvudmo

torerna. Dessa hjälpdieselmotorer äro 5-cylindriga och av 

samma typ och m ed samma cylinderdimensioner som huvud 

motorerna, liksom fallet är å » Bremse". 

Trots den avsevärda sänkningen av varvantalet 1 JH111· 

förelse med de tidigare utföranden, för vilka nyss redogjorts, 

har vikten å "Dcutschland's , motorer kunna t h ållas vid 8 

kg. /ehk. , i vilket inbegripes endast själva motoraggregatet med 

tillhörande hjälpmaskin er . Den totala maskinvikten inkl. ax

lar, propellrar , rörl edningar m. m. uppgives till 22 kg. /ehk . 

Fig. H. »Deutsch lancl's.> maskinanläggning. 

Enl. Laudahn i J ah rh. d. t: ch iffbautecln1. GcsC'llscl1 aH 1932.) 

en siffra, som väl hävdar sin plats vid jämförelse med elt äng

maskineri av s::unma effekt. Att närmare ingå på dessa diesel

motorers konstruktiva ulförandc kan här ej ifrågakom ma, m en 

dock må nämnas att publicerade beskrivningar giva intryck 

av ett både kraftigt och enkelt utförande med ett synnerligen 

rationell l utnyttjande av materialet. Lättmetaller förekomma 

ej i viktigare .delar. stativen äro av sve tsad konstruktion, den 

första dylika för så höga effekter. Från verkstadsproven pub 

licerade resultat uppgiva gynnsamma bränsleförbrukningar. 

Lä(J'st är denna vid c:a % belastning med 153 gr. /ehk. /tim. 

Vi; full belastning 170 gr. Härtill kommer älgängen för spol-
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luflaggregaten, som visat sig förbruka c :a 13,7 % av hu ntd
maskinens effekt vid full belastning. 

Problemet att manövrera fyra på en axel samtidigt arlw. 
iandc motorer kan synas vara förenat med vissa svårigheh'r. 
Genom lämpliga åtgärder uppgives dock detsamma här h tn a 
i hög grad förenklats. Alla fyra i ett aggregat ingående diesel
motorer betjänas från en gemensam manöverplats, så att ma
növrerande!: av samtliga ej kräver flera handgrepp än en en
staka motor. Dessutom kan varje enskild dieselmotor man öv
reras för sig resp. in- och urkopplas. 

Av fig. 8 framgår hurusom maskinområdet genom v. l. 

tvärskeppsskott är uppdelat på sex nun, tre för varje m a
skingrupp. Huvudmotorerna äro uppställda parvis i rum för 
och akter om tillhörande växlar. I samma rum som huvud
motorerna äro förutont spolluflaggregaten även de dieselmo 
tm·dri vna, elektriska t(eneratorcrna uppställda. Anordningen 
är synnerligen förmånlig ur skyddssynpunkt, enär de olika 
rummen kunna i stor utsträckning göras oberoende av var
andra. Vid vattenfyllning eller förstöring av ett av 'motorrum 
men kunna dess maskiner frånkopplas och driften med åter 
stående delar fortgå. Om den ordinarie manöverplatsen ej k an 
användas, kan manövrering ske från en hjälpmanövcrplats. 

Gemensamt för alla de nu nämnda nya tyska krigsfartygs
maskinerierna är användaudd av hydrauliskt-mekaniska Vul
canväxlar. Dessa bliva otvivel:lktigt betydligt större och tyng
re än sådana rent mekaniska kuggväxlar, som användas för 
ångturbiner, och som även i flera fall förekomma å dieselmo
tordrivna handelsfartyg. Men denna viktökning uppväges :w 

betydande fördelar. De hydrauliska kopplingarna äro särskilt 
väl ägnade att upptaga och utjämna dieselmotorernas pulse
rande vridande moment samt de stötar, som uppstå vid om
kasil1ing. 

Dc Lyska krigsfarlygsmolorerna äro direkt omkastbara 
med tryckluft. Skulle rent mekanisk utväxling använts , hade 
denna vid de ä krig~fartyg förekommande täta manövrerna 
hårt ansträngts, varförutom behovet av komprimerad luft bli-
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vit avsevärt större än vad nu är förhållandet, med ty åtföl
jande större och tyngre anläggning för detta ändamål. Tack 
vare elen hydrauliska kopplingen kunna nämligen motorerna 
nu bekvämt och utan risk in- och urkopplas. Dessutom kan 
man, då manövrar förväntas, låta två av motorerna i ett agg
r egat m·bcla för fram och dc övriga för back samt därefter 
hydrauliskt inkoppla de båda motorer, som arbeta i den önska
de riklningcn. Härvid har man vid manöver i varje ögonblick 
visserligen endast två motorer i arbete p[t varje axel, men i 
vanliga fall räcker detta. Skulle man undantagsvis vid manö
ver behöva större effekt, kan man givetvis utan vidare om
kasta dc båda andra motorerna med tryckluft och därefter in
k oppla dem hydrauliskt på propelleraxeln. 

A deL andra fartyget av denna klass, »Admiral Schcer>o, 
lär anläggningen bliva praktiskt taget densamma med unelan 
tag av att två Vulcanväxlar anbringas å var propelleraxel, i det 
att varje dieselmotorpar erhåller sin, en tyngre anordning, som 
dock torde uppvägas av föreblar med hänsyn till säkerhet och 
manövrerbarhet. 

Statsisbrylaren Ymer. 

statsisbrytaren Ymcr, för vilken en ingående. beskrivning 
lämnades i föregående årsberättelse, har under året färdigställts 
och provats, varför en kort r edogörelse för de hittills vunna 
erfarenheterna och resultaten må vara på sin plats. 

Den 20 februari i år, efter den korta leveranstiden av l~~~ 

år, låg farlyget färdigt vid Kockums Mek. Verkstad i Malmö 
för att börja de kontraktsenliga proven. Under tiden 23 febr. 
--2 mars ulföreles prov i öppet vatten i Öresund. Efter ett 
därpå följande uppehåll för öppnande och besiktning av ma
skinerna avgick så Ymer den lG mars till Gävle, där fartyget 
inträffade den 20:e. Dagen därpå företogs det officiella is
brytningsprovet i närvaro av representanter för såväl Handels
departementet som Marinförvaltningen. 

Härmed var fartyget klart att överlämnas till Kronan, och 
sattes detsamma så gott som omedelbart i tjänst. 
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Några korta utdrag ur den omfattande besiktningsrappor
ten må här anföras . 

Fart- och bränsleförbrul;ningsprov utfördes elen 23 och 2t 
febr. å distansbanan vid Ven, och användes därvid kontrakts
enligt endast dc båda aktra propcllrarne med den förliga ro
terande med i tomgång. Fem olika farter skulle därvid un
dersökas , nämligen 8 knop samt högsta fart utan överbelast
ning av dc båda drivande propelleraggregaten samt tre farL0r 
däremellan. De tre lägsta farterna skulle ulföras med endast 
en dieselmotor arbetande å var och en av de aktra clcktro
molorcrna. 

Del visade sig härvid att högsta fart med två propellr ar 
och fyra dieselmotorer blev 1[, ,04 knop. Två dieselmotorer vo
ro tillräckliga för farter upp till 12,72 knop. 

Fullkraftprov utfördes den 28 febr. och användes då alla 
tre propellrarna och alla sex dieselmotorerna med full norm al 
belastning. Provets varaktighet var G tim., varunder två club 
bellöpningar å distans utfördes. Den medelfart, som därvid 
uppnåddes var 15,87 knop. 

Av intresse är att observera , att farten ökas m ed endast 
0,83 lmop , om man från gång med fyra dieselmotorer och dl' 
två akterpropellrarna ökar upp till sex dieselmotorer och t r0 
propellrar, d. v. s . genom tills~itlandct av c:a 2,500 hkr. , och 
denna ringa ökning i fart får betalas med en stegring i bräns
leåtgång av 11,7 ton pr dygn (från 24,3 till 36 ton). Härtill 
komcr det ökade slitaget å maskineriet. Vid gång i fritt vatten 
är sålunda i vanliga fall olämpligt och onödigt alt använda 
den förliga propellern. Dess egentliga funktion är vid gång i 
is. Av proven framgick även m ed tydlighet den ekonomiska 
fördelen av alt vid lägre farter kunna använda endast en die
selmotor pr propeller. Vid l 2,72 knop, som är elen ungefär
liga högsta fart, som kan erhållas nwd två dieselmotorer, är 
brännoljeförbrukningen pr dygn c:a 1,8 ton lägre än om fyra 
dieselmotorer skulle användas för samma fart. Under denna 
fart blir skillnaden ännu större. 
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Nu sagda bri:inslekonsumtioner basera sig på de vid verk-

stadsprov erhållna värdena. 

Dessa voro: Vid 1
/ 1 belastning 

}) ::; ! 

» 1/:! )) 

1/, 

0,17 3 gr./ehk./tim. 
0,178 
0,1965 
0,260 

Samtliga äro goda värden och uppfylla kontraktets ford

ringar. 

Härmed bekräftas också Kungl. Marinförvaltningens tidi
gare beräkning, a tt fartyget skulle utan förnyande av bränsle
förrådet kunna vara på expedition i 4 mån., förutsatt en Ine
delbelastning å maskineriet av 50 % och en medelgångtid av 
5 tim. pr dygn. För en medelbelastning av 75 % och 6 tim. 
gångtid pr dygn beräknades motsvarande tid till 3 mån. 

För kontinuerlig gång med en marschfart av 12 knop och 
med användandet av två dieselmotorer samt med normalt 
bränsleförråd är aktionsradien c:a 18,7 00 distansminuter , i tid 

räknat c:a 65 dygn. 

De an förda siffrorna visa sålun da, alt det valda maskin
systemet i nu herört hänseende är betydligt överlägset ett ån g

maskiner i. 

Utan att ingå på detaljer m å vara nog sagt, att proven vi
sade god överensstämmelse med ber ~i kningarna i fråga om 

effek t och varvantal vid dc olika farterna. 

Dc härpå följande monöuerprouen hade emotsetts med sär
skilt intresse, d~t här för förs la gfmgen å ett fartyg a v denna 
storlek maskineriets manövrering sker direkt från kommando

bryggan. 
Beträffande manöverorganens utförande hänvisas till för 

r a <ircts redogörelse. De visade sig fungera förträffligt, i det 
de gå mycket lätt och besitta stor precision, trots att fyra 
manöverapparater äro samm ankopplade och trots dc därav be

tingade långa ledningarna. 
Manöverapparaterna å bryggan likna vanliga maskintele

grafer och kunna liksom sådana snabbt inställas i önskat läge, 
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men den hastighet, vanned propellermotorns varvantal och rö

relseriktning ändras, bestämmes helt av en i den elektrisk, 

delen av manöversystemet ins:ttt manövermotor (se föreg. år;, 

redogörelse). 
De i kontraktet föreskrivna lO sele för omkastning fran 

full effekt i ena till full effekt i andra riktningen visade sig 

i praktiken böra förlängas på grund av vissa överbelastningar , 

som uppstodo vid alltför snabba och kraftiga manövrar. Efler 

att hava prövat olika inställningar stannade man för 22 sele 

för de aklTa motorerna och 30 sele för den förliga , varefter ))(' 

fälhavaren lämnades fria händer att ulföra vilken som h els t 

möjlig manöver m ed propellermotorerna. Allehanda kombin~

tioner provades härvid och arbetade maskineriet utan anmärk 

ning. Propellermotorerna viinde påfallande mjukt. Trots 

denna förlängning av manöverliden ~msågs fartygets manöver 

förmåga synnerligen god. 

Utan att ingå på vissa rent maskinella prov, såsom över

belastnings-, vibrations- och avställningsprov samt prov med 

propelleraxclbrom,ar (för den intresserade hänvisas till Tekn . 

Tidskrift) övergår jag till isbrytningsprouet, vilket, som näm.nts, 

företogs utanför Gävle. Den fasta kärnis av c:a 250 m /m 

tjocklek , som där fanns, vållade helt naturligt >> Ymer >> ingen 

som helst svårighet. I ett packisområde c:a 2,6 m. Ljocl< t 

kunde fartyget åven utan svårighet taga sig fram utan all 

behöva stoppa och backa för ny ansats . Härvid kördes såviil 

med .som utan användande av krängningstankarna. Av stor t 

intresse var, att vid detta tillfälle erbjöds möjlighet att direk t 

jämföra >> Ymer ,, med >> Atle >> , som befann sig på platsen. Far

·tygen lades på parallellkurs i samma is, och blev därvid >> Y

merS >> överlägsenhet i isbrytarförmåga tydligt ådagalagd. 

Ett av skälen , varför man i detta fall föredragit det elekt 

riska framdrivningsmaskineriet framför ett ångmaskineri var 

dess egenskap att kunna utveckla sin fulla effekt d. v. s. öka 

sitt vridande moment även då propellrarna på grund av ökat 

motstånd minska i hastighet, exempelvis vid gång i is eller <hl 

fartyget trycker mot en iskant med akterpropellrarna arbetan 

de i fritt vatten. 
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En vanlig kolvångmaskin minskar i effekt, då ha~ligheten 

sänkes genom ökat motstånd, enär Yridande momentet är 

fixerat till ett visst högsta värde, som helt beror av tillgäng

ligt ångtryck, cylinderdimension och fyllningsgrad. Visserli

gen kan en c :a 50 ;?~ ökning av vridande momentet åstad

kommas genom högtrycksångans införande i medeltryckscy

lindern, men detta system kräver ganska komplicerade reg

leringsanordningar samt grövre cylinclerdimensioner. De ~~ 

»Y mer» befintliga elektriska propellermotorerna kunna pre

stera ett vridande moment av upp till c:a 2,7 ggr. det nor

mala. Detta värde molsvarar full uppbromsning till stillaståen

de. En ökning av vridande momentet resulterar i ett i mot

svarande grad ökat framdrivningstryck å propellrarna, var

för sagda egenskap hos >> Ymer's " propellermaskineri är av 

synnerligen stort värde vid isbrytning. 

För att i möjligaste mån utprova detta, lades fartyget 

med s hi ven mot packiskanten och med akterpropellrarna ar . 

betande i fritt vatten. Varvantalet nedgick härvid från c:a 

140 till 100 v/min. , men samtidigt ökade strömstyrkan och 

sjönk spänningen i propellermotorerna på beräknat sätt. 

Strömstyrkan steg sålunda från 2,400 till c :a 3,400 am p. med 

ty åtföljande ökning av vridande moment och tryckkraft. 

Denna senare steg från c:a 17 ,000 kg. till 39 ,000 kg. pr pro

peller. Effekten, som är proportionell mol produkten av vri

dande moment och varvantal per min. , visade sig inom ett 

visst område ej blott bibehållas utan fastmera ökas utöver 

normal. 
Under detta. officiella prov utanför Gävle, visade sig så

lunda fartygets isbrytareegenskaper ' ' ara mycket goda liksom 

dess manövrerbarhet i is. Detta omdöme har ej h eller jävats 

under den därpå följande iskampanjen i övre Norrland, där 

,, Ymer» tidvis haft att arbeta i såväl kärnis som packis av 

svår beskaffenhet. 

Förutom de prov med fram.drivningsmaskineriet, vilka 

här berörts , utfördes givetvis även ingående prov med samt

liga övriga maskinella anordningar ombord, på vilka dock här 
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ej kan ingås. Vare det nog sagt, att dc aHa fungerade väl 

och uppfyllde kontraktets fordringar. Som en sammanfatt

ning i fdga om » Ymer 's >> prov! ur er kan sägas, alt de sam tli

ga a v löpte synnerligen lycklig l och fullt programenligt. Ing:.~. 

haverier av någon betydelse inträffade, och intet prov behöv

de göras om. .Med hänsyn till maskineriets särart är delta 

beaktansvärt och ländet~ leverantörerna till heder. Man h ar 

sålunda a v hi tlills vunna erfarenheter all anledning tro, att 

detta i silt slag epokgörande fartyg även i framticlen skall 

vtsa sig motsvara de å detsamma ställda förväntningarna . 

Göta-moskiiteri et. 

Denna förut berörda konstruktion är en förbränningskraft 

anlä«nnincr Ul)J)delad J)å ett varmluftgenerande maskineri och 
bb b L 

ett av den sålunda generade varmluften drivet propellermaski-

neri. I princip arbetar systemet på följande sätt. 

En dieselmotors avloppsgaser blandas med luft kompri

merad av en av nämnda motor direkt driven kompressor . 

Luften komprimeras upp till 4 abn. övertryck. Vid bland

ningen av luft och förbränningsgaser erhålles en tem.peratur 

av c:a 400° C. Denna luft kan sedan användas alldeles som 

ångan för att driva antingen en kolvinaskin direkt kopplad 

till propelleraxeln eller en för varmluft konstruerad på van

ligt sätt utväxlad turbin. 

Allt det i dieselmotorns förbränningscylindrar utvecklade 

effektiva arbetet utnyttjas för komprimering av luft, vilken 

användes dels till förbränningscylindrarna och dels till a tt 

blanda upp a v loppsgaserna från dieselmotorn, så att dessa 

kylas ned till nyssnämnda temperatur. Arbebar dieselmotorn 

i 2-takt, är det lämpligt att låta all elen komprimerade luften 

genomspola arbetseylindrarna. Kompressorerna äro dubbel 

verkande kolvluftpumpar. 

I propellcrmaskineriet, vare sig turbiner eller kolvmaski

ner, får luft-gasblandningen expandera ned till alm.osfärtryck . 

Kondensoranläggning erfordras ej här, en förenkling, som får 
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anses vara en av fördelarna med denna maskinanordning. 

Maskinerier utförda enligt detta system uppgivas få för

b ränningsmotorm·nas höga termiska verkningsgrad och ån g · 

m askineriets egenskaper beträffande manövreringsförmåga och 

m öjlighet att variera varvantalet, varjämte de kunna konstru

eras så alt en stor ökning av vridande momentet erhålles vid 

start och sakta gång. 
. Geno1n att utföra propellermaskinen som turbin och låta 

ett flertal varmluftgeneratorer leverera gas till denna kunna 

maskinerier byggas för stora effektbelopp. Med användande 

av snabbgående 2-taktsmaskiner kan även en låg ma,skinvikt 

presteras (1.6 ~t 17 kg. /ehk. uppgives). 

Effektregleringen säges ske på följande sätt. Vid turbi 

ner regleras propellcreffek ten genom variering av trycket på 

varmluften , vilket vid normal gång sker genom. ökning eller 

minskning av dieselmotorns bränslepådrag och vid manöver 

genom drossling vid turbinens pådragsventiler. Vid kolvma

skinerier sker regleringen genom ändring av cylinderfyllning

en, vilken kan varieras från O upp till c:a 60 %. När propel

lermaskinerna stoppas mjnskas varmluftgeneratorernas varv

antal automatisk till ntellan 100 och 50 varv pr min. , beroen

de på maskineriets konstruktion och storlek, varefter en re

gulator träder i funktion och håller dem. gående vid detta 

varvtal. Vid längre stopp kan gastrycket sänkas lill c:a 0,2 

atm. , varigenom bränsleförbrukningen vid tomgång blir obe

tydlig. Då propelLermaskineriets varvantal höjes , ökas gene

ratorernas varvantal automatiskt, så att dc lämna den luft , 

maskineriet behöver. 
Götamaskineriet har sedan ett par år varit i drift å bog

serbåten >> Göta >> i Göteborg samt har nyligen installerats å ett 

lokomotiv. Den första anläggningen av större mfttt blir den 

å Clas Fleming. 

Tidsh i f t Sjöväsendet 42 
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Meddelanden angående främmande mariner. 
Meddelande från Marinstabens Utrikesavdelning. 

C7'.7'J'fJ -T~·· f 

(Oktober 1933.) 

Storbritannien. 

48 örlogsfartyg av olika slag äro f. n. under byggnad. Dc till

höra 1930, 1931 och 1932 års program. Kryssarna Orion och Neptune 

av 1930 års program beräknas färdiga i början av 1934, kryssaren 

Achilles blir färdig inom cleDJ närmaste tiden och något senare ubå

tarna Starfish och Seahorse. A v 1931 års program beräknas kryssar

na Amphion, Arethusa och Ajax bliva färdiga under år 1935. En 

flottiljledare och 8 jagare färdigställas uneler 1934 liksom även ubå

tarna Severn, Sealion och Shark. Kanonbåtarna Grimsby och Leith 

sjösattes i juli, resp. sept. I tontal (1,060 ton) och bestyckning (12 

cm:s i st. f. 10,2 cm:s art.) bliva de överlägsna sina föregångare av 

Shoreham-klassen. De båda andra båtarna, »Halcyon» och »Ship·· 

jack», bliva väsentligen olika, enär d8 huvudsakligen avses som min 

svepare. Fartygen i 1932 års program, 3 kryssare, 9 jagare, 3 ubå

tar, 4 kanonbåtar och ett antal hjälpfartyg, hava icke påbörjats 

förrän helt nyligen. Med byggandet av de 16 jagarna i 1931 och 

1932 års program äro 8 privatvarv sysselsatta. Ubåtarna Seahorse och 

Starfish äro, liksom Swordfish och Sturgeon, på 640 ton och be

styckade med 1 7,6 c:ms kan. Av samma typ är,o ubåtarna Shark, 

Sealion och Salmon. Ubåten Grampus i 1932 års program, avsedd 

för minutläggning, har blivit Iörsenad på grund av ändring i kon

struktionen. Varvet får i stället bygga en båt i 1933 års program 

»Snapper>>. Utom denna äro inga fartyg i 1933 års program beställda. 

(Mar. Runclschau, okt. 1933.) 

Efter en beskrivning av »Deutschland» säges: »There seems to 

be n'O denying the fact that the building of the Deutslancl and her 
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sisters has completely upset pn'conceived ideas of naval strategy, 

tactics and ship design, and it rcmains to be seen what new prin

ciples will emerge from the momentm·y confusion.» 
(The Engineer, 23 juni 1933.) 

Redogörelser för den kombinerade sjö- och luftkrigsövningen vid 

Firth of Forth i sept. återfinnes i Marine Runclschau, nov. 1933, sid. 

519, och D Tfs, nov. 1.933, sid. G28. 

Amerikas Förenta Stater. 

Fartyg under byggnad (siUr:m inom parantes angiver beräknat 

år för färdigställande) per 1 augusti 1933: 

Slagskepp (modcrnisPring). 

New Mexico (33), Mississippi (33), Iclaho (34). 

Hangarfartyg. 

Ranger (34), Yorktown, Enterprise. 

Större luyssare. 

New Orleans (33), Astoria (34), ~Jinneapolis (34), Tuscaloosa (34), 

San Fransisco (34), Quincy (36) , Vinccnucs (37). 

Lätta kryssare. 

Savannah (36}, Nashville (36), Brooklyn, Philadelphia. 

Jagare. 

Fanagut (34) , Dewey (34), Hull (34), Mae Donough (34), War

den (34), Dale (35), Monaghan (35), Aylwin (35), Porter (35), Selfrid

ge (36), Mc Dougal (36), Winslow (36), Phelps (35), Clark (36), Mof

fet (36), Balch (36), :Mahan (3fi), Cummings (35), Drayton, Lamson, 

Flusser (35), Reicl (36), Case, Conyngham, Cassin, Shaw, Tuchcr, Dow

nes, Cushing, P erkins, Smith, FrPston (Summa: 32 st.). 

Ubåtar. 

Cacha lot (34), Cuttlefish (33), Por})oisP, Pike, Shark (35), Tar

pan (35). 
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Kanonbåtar. 
Erie, Uharlcston. 

(Proceedings, okt. 1933.) 

Moderniseringen av slagskeppen New Mexico, Mississippi och I ch
ho kostar 10 milj. doll. per fartyg. Moderni seringen är mycket ge. 
nomgripande och omfattar bl. a. ökning av elevationsvinklarna nw<i 
30°, apterande av »blisters», extra vattentäta skott, ökat däcksskyd<l, 
nytt lv.-battcri med 12. cm :s kan., tripodmast och nyt t clclleclnin g3-
system. 

10 slagskepp äro moclc rni scradc, för dc återstående G avses ,,j 
mindre än 1.5 milj. cl.oll. per Jartyg. 

(Proceedings, okt. 1933.) 

De i början av augusti mPcl. priva ta varv ingångn a b~·ggna cls
kontrakten röra sig mt>cl Jöljandc belopp: 

H anga dartyg .. . . . .. . . .. .... . 1.9,0 mil j. cloll. 
Störrc kryssare . ... . .......... . 11,72 )) )) 
Ubåt ...... . . .. .............. . . 2,77 )} )) 
Jaga re (1,850 ton) 00 00 00 00 00 00 00 3,9 )) )) 
J aga re (1,500 ton) .... . ..... . . . . 3,4 )) " 

Kontr akilen omfattande 21. Jartyg -för 130 milj. dolL t>nligt föl
jande: 

Hangarfartyg . .... . .. .. ... . . . . .... . . ... . . 
Större kryssare . . ... .... .. . .... .. . .. .... . 
Lätta kryssare . ..... . ... . .. . .. . . ..... .. . . . 
Ubåtar ...... . . . . . . .. . . ... . ... . ......... . 
Jagare (1,850 ton) 
Jagare (1,500 ton) 

Å örlog~ va rvcn byggas följande fartyg: 

Lätta kryssare ...................... .. .... . 
Ubåtar .... . ...... . .. . .... . . . .. . ... . .... . 
Jagare 

(l'rocceclings, 

2 st. 
1 )) 
2 )) 
z )} 
8 )} 
6 )) 

2 st. 
2 )) 

10 )) 
okt. 1933.) 
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Japan. 

Ett byggnadsprogram på c :a 300 milj. ycn (1 yen = 1,19 kr.) 
har f ramlagts av vederbö rande marina myndigheter och skall nu 
prövas i marin- och finansdcpal'tcmenten. Man väntar sig att pro
grammet ska ll gå igenom i tämligen oförändrat skick, men huruvida 
det kommer att uppdelas på 3 Pilcr 4 å r är osäkert. Programmet 
uppgives omfatta: 

2 lätta kryssare på 8,500 ton, 
2 hangarfartyg på :1 0,000 ton, 

14 jagare på 1,400 ton, 
6 ubåta r på sammanl agt 7,:500 ton, 
1 minhiggare på 5,000 ton och 
8 torpedbåtar. 

Dessutom beräknas 160- 200 mi l j. yen till förstärkning av det 
marina flygväseJlClet. 

(Proceeclings, okt. 1933.) 

Frankrike. 

17 aug. sjösattes i J~a Seync jagaren l\Jalin, ett av de 6 farty
gen i 1930 års program. Dessa. komma att rätt väsentligt avvika. 
från sina f öregån gar e. Följ an ek data uppgivas': 2,610 ton, längel 
125,4 m., bredel 12,2 m., cljupg:Jcnclc 4,0 m., fart 37 knop, 81,600 hkr., 
fem 13,8 cm.:s kan., fy ra 3,7 cm :s kan., 9 tuber. 

(~far. Runclschau, okt. 1933.) 

De olika varven bygga :L n. fa r tyg enligt följande: 

Bl' est. 

Slagskeppet Dunkerquc (26,000 t.), Kr,vssarna La Galissoniere 
(7,750 t .) och Algeric (10,000 t.), på provturer, Flottiljledaren Maga
dar (2,760 t.), Ubåtarna Centaure, Heros, Sicli-Ferruch och Ouessant 
(1,500- 2,000 t.) , Slae;skeppet Provence (modernisering). 

Lori en t. 

Flottiljledarna Epervier, 1lilan, K ersaint och Vauquelin (på 
provturer), Fantasque och A.uclacieux (2,ii00 t .), 2 kanonbåtar för ko
lonialtjänst, Ubåtjagarna n:r 1-4, Nätläggaren Gracliateur (2,300 t .). 
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Clterhourg. 

.J agaren Le Hareli (1,500 t.), Ubåtarna Gloricux. Agasta och BE'
veziers (1,500-:2,000 t .) samt MincrYe (mindre t;yp). 

Toulon. 

Minubåtarna Diamond och Perle (670- !l73 t.). 

La. Seyne. 

Kryssaren Montealm (7,760 t.), Flottiljledarna Chevalier-Paul, 

Le Malin och Terrible (2,000 t.), Ubåten Tonnant (1,500-2,000 t .). 

. Pcnhoet. 

Kryssarna Georges Leygues (7,760 t.) cch Emile Bertin (6,000 t.). 

Loire Chantiers. 

Kryssaren Marseillaise (7,760 t.), Ubåtarna Conquerant, Sfax 

och Casablanca (1,500-2,000 t.). 

D ubigeon. 

Ubåten Iris (570~800 t.) . 

Caen Blainville. 

Flottiljledaren Triomphant (2,610 t.). 

Dunkerquc. 

Flottil jledaren Inclomptable. 

Han e Normand. 

Ubåten J unon (mindre typ). 

'V orms. 

Ubåten Vcnes (570-800 t .). 
(Nav. a. Mil. Rec., 19 okt. 1933.) 

Hangarfartyget Commanclant--'J'este kommer att pröva en an

ordning för minskande av fartygets rörelser. Anordningen grundar 

sig icke på gyroprincipen. 
(Le Yacht, 21 okt. 1933.) 

Italien. 

Marinbudgeten antogs i början av maj utan iindringar i för

slaget. slutsumman uppgår till 1,359 milj. lire, vilket innebär en 
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minskning med l7R milj. lire från föregåend E' å r. SkiHnaden hän 

för sig huvudsakligen till minskade nybyggnadsanslag, nämligen med. 

125 milj. lire. Nybyggnadsanslagen uppgå i all a fall till 623 milj. 

lire, el. v. s. c :a 45 % av hela budgeten. 

(Mar. Rundschau, okt. 1933.) 

Danmark . 

Norsk Tidskrifts for Sjovesen oktobernummer 1933 innehåller 

å sid. 382 en redogörelse för den 18 sept-cm ber fastställda nya, danska 

sj ö o ffi cersu t bi l d ni n gen. 

Polen. 

Anslaget för nybyggnader budgetåret 1933-34 har förelubblats 

i jämförelse med föregående års anslag för samma ändamål. 

(Le Temps, 8 okt. 1933.) 

Portugal . 

Den nya jagaren Vouga har lyckligt fullgjort sina provturer. 

Data äro: 1,380 ton, 36 knop, 33,000 hkr. , 4 st. 13 cm:s kan. och 3 st. 

4 cm :s l v kan., 8 tuber i kvadruppeluppställning, 20 minor, 12 sjunk

bomber. Egenskaperna äro desamma för »Lima>>, liksom » Vouga» 

byggd vid Yarrow och fä rdig i okt. Den tredje jagaren av sam

ma typ, »Tejo >> , sjösattes i maj och den fjärde, »Dom'O>>, i juli. De 

båda sistnämnda äro byggda på statsvarvet i Lissabon av engelskt 

materiel och under engelsk ledning. Den femte och sjätte jagaren 

»Dao>> och »Seculo», komma snarast att påbörjas i Lissabon. 

Av kanonbåtarna hava två mindre, »Gonzalo-Vehlo» och »Gon-

7-alves-Zarko», levererats från Vickers i England under 111ars, resp. 

juli. Den tredje kanonbåten av sancma typ, »P edro Nunez» sjösattes 

i oktober i Lissabon. Data äro: 1,418 ton, längd 81,7 m., bredd 10,85 
m., djupgående 3,4 m., fart 17,5 knop, 3 st. 12 cm:s kan. och 2 st. 
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.') cm. lvkan. (»l)Nlro Nunc Z>> h ar enelast 2 st. 12 cm:s kan. JIH 'n i 
ställPt 2 st. 7,6 cm:s kan.) . 

Dc tvä st.önc kanonbätarna, , AJJ'onso de Albuqucrquc'>> ocl1 

"Bartolomcu Diaz>> pä börjacl es i England (Hawthorn-Leslie) i maj. 
Data äro: 2,100 ton, längel 103,2 m. , breeld 13,1 m., 21 knov, 4 st. 12 
cm:s och 2 st. 7,6 cm:s kan. samt 4 st. 4 cn'l:s lvkan ., 40 minor O('h 

anordning för sjunkbombfällnin g. 
Dc ii ubåtarna >> Espaclartc,, "Delfin>> och en odöpt, äro fort l"a

ranclP unciPr l1yggnacl i England (Vickers). 
(Ma r. Rundscha u, okt. 1933.) 




