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Arsberättelse skeppsbyggeri och maskin
väsende. 

Avg iven vie! Kungl. örlogsmann asällskapets sammanträde elen 

6 oktober 1920 av lecl amoten Y. S e ll re r n e r. 

Svenska Flottan har innevarande år fr ån italienska 
marinen inköpt två m o t o r t o r p e el b å t a r för ett pris 
av 120 ,000 lire per båt . Anskaffningskostnaden för bägge 
båtarna inklusive besiktning, transport fr ån Italien m . m . 
beräknas uppgå till 100, 000 kronor . 

I och m ed detta köp har en helt ny bå ttyp tillförts 
·oss, vilken, ehuru uneler något växland e former, kommit 
till användning inom flera av de krigförande marinerna. 
Före köp et s avslutande företoga marinöve1~direktör von 
Eckermann och mariningenjör Erwin på upp ch~ag av 
Kungl. Marinförvaltningen en r esa till Itali en för att vid 
italienska flottans varv i Spezia inhämta närmare känne
·dom om m otortorp eclbåtae. Den rapport , som avgavs m ed 
anledning av nämnda resa, innehåll er en synnerligen in 
tressant r edogör else föe denna båttyps tillkomst inom el en 
italienska m arinen tJch dess användning unel er kriget, 
ävensom en näemaee beskrivning av densamma. Genom· 
väJvilligt tillmötesgåend e av marinöverdirektör von Ecker 
mann har j ag satts i tillfälle att göra följ ande, delvi s 
något sammandragna utdrag ur rapporten. 

Tidsk?-ift i Sjöväsendet. 43 

Svenska 
Flottan. 
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"Sedan sj ökriget i Adriatiska havet övergått till ett 
ställningskrig m ed de stora fartygsenheterna ständigt 
skydelad e inom sina hamnar, sökte italienska rnarinen alt 
konstruera fartygstyp er, som skulle kunna anfalla fi en
den även i skydel av dess egna för svaesanstaltet' . Behov 
av lätta fartyg gjorde sig dessuton1 uneler krigets lopp 
alltmera gällande såväl för upprätthålland e t av en nog 
grann b evakning av fiendens kust, förs edel m ed m å nga 
utfall slopp , för elen nödvändiga spärren i Otrantosuncl et , 
som även för jakt mot fi entliga undervattensbåtar och 
eskorterandet av egna handelsfartyg längs kus ten. 

De r edan b efintliga torpedfartygen visade sig icke 
fullt lämpliga och motsvarade icke behovet , utan man 
konstru erade 19 16 el en första s. k " M. A. S." (Motor 
Anti Sommergibil e ), som · skull e före na en avseväed of 
fensiv kraft m ed stor hastighet , ringa djup och liten m ål
yta, av vilken typ ett stort antal unel er kort tid kunde till 
verkas, och fö r vars bemanning er for drad es en jämför el
sevis ringa kader. 

Den första motortorpedb åten mottogs m ed stor miss
tro , m en krigserfarenheterna gåvo rätt åt Amiralit ets 
ideer, och de så sm åningom alltmeea populära " M. A. S. " 
båtarna ökades i offensiv kraft och antal. Marinministe 
riets byggnadsprogr am upptog 343 enheter , indelade j 

skvaclrilj er, och skull e denna motorbåtsflott a vara färdi g· 
i första kvartalet av 1919. I oktober 191 8 voro 139 en
h eter i tjänst . 

Enhe terna i el en hastigt uppväxande "M . A. S."
flottan för etedde till en börj an diverse skiljaktighetel'. 
Försök utförd es In ecl olika placering av torp ederna. rrm 
en börj an placerades en torpedtub på akterdäc k, m en 
detta system fr ångicks nästan om edelbart. .~ven lära för
sök hava utförts m ed torpedskjutning akter över i likhet 
m ed å de engel ska 'l'hornycroftbåtarna, m en frångicks 
även detta syst em av fö lj ande skäl. 

Efter utskjutningen har m otorbåten svårt a tt und -

l 
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vika el en utskj utna toepeclen. rrorp eden visade sig röna 
olägenheter av det kraftiga prop ellervattnet vid full fad. 

Man övergick därför till att utskjuta tMp ecl erna fr ån 
kloformiga upphä ngningsanordningar å båt ens sidor . 

Sedan byggnad sverksamhe ten så sm fmingom stadgat 
sig, kom el en att omfatta en offensiY toh:t ons båttyp samt 
2 defensiva typer, den ena om 19, el en anc! I·a om 24 ton. 

Den offensiva typ ens huvud sakliga egenskap var m ö j 
lighet att utskjuta t o r p e d e r, vilka i böejan voro av 
äldre modeHer med mindre kaliber än 45 cm ., men så 
sm åningom kommo att bestå av -15 cm. kallufttorpecler. 

Utskjutningen verkställ des genom a tt släppa torpe 
derna frun kloform iga upphängniugsanorc!ningar , som 
voro svängbart fastsat ta t ill båt ens siclor. rJ' ill en början 
fasthöll s varelera torp eden enelast av en klo , men lär detta 
syst em visat sig fr estande på to.rpecl en und er gång i sj ö. 
Numera finnas alltid två Idor för varj e t orped. 

Unel er gång långt från fienden äro däver tarna upp
svängda m ed torp ederna intill bå tens kapp . Så snart an 
fall kan förväntas, u tsvängas dävertarna, och torped em a 
komma att hänga väl fria båt ens sidor. 

Enligt en del uppgiftee skulle båten under gång i 
sj ö framgå gynnsammaee m ed torp ederna utsvängda än 
med desamma insvängda. Att torpederna dä och clå taga 
vatten inverkar icke · m enligt. \~attenuppkastet härvid 
fö rorsakade do ck vissa olägenhetee för personalen i styr
rummet akterut , varfi)r de ts amm a in stall eead es på nyare 
båtar mid skepps. 

'l'orpeclerna kunna utan olägenhet utskj utas fråu bå
ten und er gång me el h ögs ta fart , och båten i n riktas m ed 
tillhj ä lp av torped sikt e. Yicl "skott" draga de till va rel era 
utskjutningsanordningen avdelad e torpedgastama i av 
fyrningsarmen, fa rt en stoppas, kraftig gi r och igångsätt 
ning med h ögsta fart sker , så snart torpederna passerat 
båtelL 

De offensiva bå tarnas a r t i l l e r i b e s t y c k n i n g är 
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mycket \·aeierande, beroende på uppdragets karaktär. 
Förut kan alltid en kanon medföras, vilken på cle äldre 
])åtarna utgjordes av en kort 4 7 m m :s kanon. lVIot slutet 
av kriget ökades kalibern till 57 mm., och kanonen pla
·Ceracles på ett slags torn midskepps, vilket torn samt idig t 
tjänstgjorde som manöverplats. Härigenom kunde ka
nonen jämväl i vissa riktningar användas som luftkanon. 

Akterut finne s uppställningsplats för en kulspr·uta. 
I stället för kanon förut användes ofta två kul sprutor, pla
cerade på föl'cläck, varigenom båten vid gång i sjö blir· 
mindre känslig för rullningar. Kulsprutorna haYa 6, ., 
mm. cliam. och kunna använda-s mot luftmåL 

Beroende på uppdragets karaktär, förses båtaena med 
nedanstående Yap en och anordningar: 

M i n o r, av vilka 2 st. om 300 kg. vandera kunna 
upphängas på vardera sidan av båten, seelan torpedut
skjutningsanordningarna borttagits. 

U n d e r v a t t e n s b o m b e r, av vilka i alMmänhet l~ 

st. medföras. Desamma äro försedda med reglerbara ven
t iler, varigenom deras sjunkhastighet regleras. Bomber·
na utkastas för hand och springa efter visst tidsmoment 

Bogserbara torpeder (torpediner ) . Unele r 
dagen medföras i allämnhet 2 st. bogserbara torpeder , aY 
vilka den ena släpas efter båten på bestämt djup , vanligen 
12 a 15 meter, och den andra tjänstgör som reserv. Dessa 
torpeder hava visat sig mycket Yerl.;:sa.mma vid jakt å un
dervattensbåtar. 

Rök- eller d im bildningsappai·ater, av vil
l-Ja 2 st . medföras i stället för de bogserbara torpederna. 

L y s s n a r e a p p a r a t, vilken kan medföras löst och 
nedsänkas utanför ena sidan, varvid motorn skall vara 
stoppad . Apparaten har visat sig mycket lämplig vid jakt 
å fiendens undervattensbåtar. 

K a b e l a v k l i p p a r e. För avklippning av kablar, 
vill"a spärra inloppen till fiendens hamnar, apteras i " M. 
A. S. " -ens fö rstäv en nedåtgående arm, i nedre delen för-

A 
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sedel med knivar. Knivaena få sin rö1·else från en motor, 
.som erhåller elektrisk energ i av ombord befintlig elekt
riska ackumulatorer . 

Båtarnas huvud sakliga uppgift var utförandet av 
uppdrag mot fiendens kust. 

Deras ringa djupgående tillät dem att passera de 
fientliga minfälten samt närma sig elen fientliga kusten, 
även där densamma var som mest otillgänglig. 

På grund av båtarnas relativt ringa aktionsr.aclie bog
serades i regel mot fiendens Jmst oper eeancle " M. A. S. " 
till en början av torpedbåtar, varefter cle utom synhåll 
från elen fi entliga kusten fingo för egen maskin fortsätta 
mot .målet, dit de i allmänhet anlände i mörkningen. 

Vid gången användes till en början explosionsmoto
rerna med avgaserna kopplade ovan vattenytan. Anlända 
närmare kusten kopplades avgas.erna för avlopp under 
vatten, varvid gången . blev tystare, men varigenom bå
tarna blevo mera känsliga för upptäckt medelst undervat
tenssignalapparater. 

Närmast den fientliga bevakningen sh:edcle frainfar
ten med tillhjälp av de elektriska motorerna, varigenom 
båten framgick nästan ljudlö st. 

Vid närmandet av den fientliga kusten blevo d.e-ssa 
" M. A. s :" ofta utsatta för belysning från strålkastare. 
Under de första expeditionerna, och i allmänhet när nya 
chefer förde båtarna, trodde man sig vid belysning genast 
vara upptäckt. Så småningom lärd e man sig att vid be
lysning genast stoppa, varvid båtarna sällan blevo utsatta 
för beskjutning, samt därför göra framryckningarna under 
de perioder, uneler villm strålkastarna icke belyste själva 
båtarna. 'llack vare sin ringa synlighet kunde på detta 
sätt båtarna i regel närma sig elen fientliga kusten på ett 
mycket ringa avstånd . 

Den allvarsammaste fienden till "M. A. S. " visade sig 
vara aeroplan under natten. Efter upptäckt måste båtar
na med högsta fart söka uppnå eget understöd , i regel 
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bestående av torpeclfartygsförbam! ell er egna basee, ocll 
blevo hänrid ofta utsatta för anfall från lufte n. På grund 
av bullret från motot·erna kunna a nfalland e aeroplan ic ke 
upptäckas medelst ljud et, uneler det att de fly end e ' "M. 
A. S. " lä tt ä ro synliga från ae t·oplan, tack. vare s trål
h:astarna i land ell ee den rådande fosforescensen i köl
vattnet. Aerqplanen sänkte sig i allmänhet på låg höj d 
över motorbå tarna, kastand e bomber och bes~rykancl e 

desamma m ed sina kulsprutor. På detta sätt hava många 
" M. A. S. " av elen offensiva typ en enligt upp gift gått för·
lorade under kriget . 

De sä eskilcla uppd rag, som de offensiva ,.M . A. S. ··- en 
utfört, haYa Yarit närb evakning aY fiendens örl ogsharnnae. 
anfall m ot fiendens fartyg i dess hamnar samt torp eclall
fall uneler dager mot fientliga fartyg . 

Vid bevakning hava båtat·na ofta legat på e tt a Y
ståncl a...- 500 m. från Polas yttre s tenbarr iät'. 

Vid anfall i fi endens m edels t järnkablae späread e 
hamnar har man antingen pressat ned kablai·ua med els t 
blytyngder , som m edfördes av assis terande torp edb åt. 
eller avkapat kablaena rnedel st avklippningsmaskinen och 
på så sätt berett sig tillträde ti ll hamnen. Slagskeppel 
Wien sänktes sålunda i 'I 'ries te, seelan 1mblama kapats. 
Kven har man med elst tankliknande anordning äntmt över 
l~ablarna. Flera torp edalifall hava utförts mot i hamnen 
liggande såväl krigs - som hand elsfadyg. Det anfall , . vid 
vilket slagskeppet Yiribus unitus sänkt es, und ers töd el es 
av " M. A. S." -båtar . 

;\ven uneler dagen hava som nämnts torp edanfall ut
förts. 'l'vå " M. A. · S .. , gingo sålund a vid e tt tillfälle till 
anfall mot en öst erriki·sk eskad er, bes tåend e aY slags kep
pen Wien och Buclapeste, 1 O jagare och ett fl ertal flyg
fartyg, och skulle sannolikt, efter vad man tror, haYa 
lyckats torpedera slagskeppen, om icke den ena "M. A. 
S. " -en utan order öppnat eld på ett avstånd av 4,000 m. 

Vid ett annat tillfälle lyckades två "M. A. S .. , e n 
morgon genomträng'a den slagskeppen Teg'e thoff och 

" 

Szent Istvan eskorterande j agareli..ecljan samt på ett av
stånd av 150 m . aYskjuta sina torpeder, Yarvid det sis t
nämnda slagskeppet träffades och sjönk. "M. A. S." -en 
blevo utsatta föe beskjutning, m en lyckad es undkonnna. 

j\.ven anfall m ot fi entliga jagare lära hava företagits. 
Den off.ensiva 12- tonstypen innebär giv·etvis en stor 

offensiv kraft, samlad i ett ytterst litet tonnage. Dess 
hastigh et är icke öveevälcligancle, m en d en har u n el e r 
k r i g e t visat sig tillräcklig att i aHa förekommande fall 
i f ö rening med manöver skicklighet sam t t ekniska hjälp
med el återfö ra båten till sin bas. 

rr ypen s sjövärdighet tillå ter naturlig b -is icke gynn
sam toepedskjutning i svårare väd er , men hava " M. A. S. " 
ay denna typ utan risk kunnat hålla sjön utanför Venedig, 
och i Adriatiska havet ofta för ekomma111cle dåliga väcle·r 
har icke hindra f " M. A. S. " att verkställa sina uppdrag 
mot el en fientlig'a kusten . 

" M. A. S. " , typ A" har följand e huvuddimensioner: 
Deplacement (fullt lastad utan bestyckning ) 12 ton. 
Längel 16 m. 
Bred d 2, 6 3 m. 
Djupgåend e 1,3 m. 
Fart, med explosionsmotorer 24- 26 knop . 

, , elektriska motorer 3, 5-4 lmop. 
Aktionsradie, m ed expl. -motor er: med högsta fart 

omkring 7- 10 tim., med 9 knop omkring 27 tim., 
m"ecl el-ektriska motorer 16 dis t. -min. (d. v. s. 4 tim. 

gång med 4 knop ) . 
Skrovet ä r byggt av trä med eaka sido e, tvärt avsku

ren akter samt plan botten. Den till Sverige offererad e 
" Förbätteacle Odanclo-typen" äger köl samt midskepps
sektion i enlighet m ed fig. 2 . A elen äldre typ en är stäve n 
rak, men å elen förb ättrade Orlado-typen fall ande. Däc
ket äger stort språng, och backen sluttar avsevärt för 
över, så att man skall kunna skjut a på uncl ervattensbåtae 
på näea håll. A elen förbätteacl e Odando-typen är ovan-
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nämnda lu tning n ågo t mindre än på äldre båtar. Skt'OYet s 
konstmktion i övrigt framgår av fig. 1 och 2. 

I båten finnas inmonterade två Isotta Fraschini (ita 
li enskt fabrikat) 6 - cylindriga b enzinmotorer om 280 fiK. 
Yard era samt med en sammanlagd vikt av 3,040 kg. l~ n 

ligt uppgif t torde dessa mo torers · effekt i a llmänhet upp
gå till 300 HK. 

Ingen sär skild m askin kräves föe startning av moto 
l~erna, utan sker detta med tillhj älp av 2 st. h andmagneter . 
Erforderligt t ryck 0,3 kg. i benzintanken erhåll es genom 
en liten handpump, vilken dock enelast vid och st eax eftet' 
starten b ehöver användas , ty sedan motorn kommit i gång, 
arbetar den till motorn kopplade punmpen . Avloppsga 
sen ledes ut akterut ovan vatt enytan, men fin nes i ma
skinnumnet äyen ve.ntilanoedning att kasta om och leda 
avgasen ut unel er vattenytan, varvid motorn arbetar be
tydligt tystare . Båtens fart torde hä rvid n edsättas någo t · 
( 1- 1,5 lu1op ) . 

Motoraxlarnas effekt övel'föres till var sin p ropell e l'
axel m edelst frånslagbara kugghjul. Peop ell eraxla rna 
rotera m ed samma varvantal som motoreena , el. v . s . 
·1,300-1,400 varv p er minut . 

Backanordningen ä r enligt kugghjulsprincipen . Pro
pellrarna är O trebladiga aV m etall med en diam. = o,GS m. 

Benzinåtgånge)J är 226 a 270 gr . per HK. och tim. 
Benzinförråclet inrymmes i sex galvaniseeade plåt

cisterner om 1,200 kg. Å de äldre Orlandobå tarna med 
s tyrplats akterut förläggas fyra cisterner för om m askin
rummet och två akter om detsamma. Å den till Sverige 
offererade typen med styrplats midskepps placeras två ci
sterner för om maskinrummet och fyra akterut. 

Förutom ovan nämnda benzinmotorer finnas två 
elektriska motorer om 1,5 HK. vardera för " ljudlös gång" 
såväl framåt som .för back. Edord erlig elektrisk en ergi 
erhåll es från 24 st. ackumulatorceller om 44 volt och 11 0 
amp. Å elen förbättrade Orlando - typen äeo cellerna pla-
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cer ade akter om maskinrummet och i de ä ldre 8 s t. akt er 
och 16 st. för om masl;-imummet. De elektriska moto
rerna är o placerade i samma rum .so m benzinmotoeerna 
och akter cl ä eon1. Inkoppling för elektrisk gång skee med 
vanlig kugghjul skoppling. De elektriska m otoeema äro 
r eversibla, dock minskas båtens gång vi·d bacl;:.gång t ill 
omkring 1 ,9 knop. 

Elektrisk belysning erhåll es f r ån samma ac kumul a 
to_rer som för ljudlös gång. 

En del båtar ä ro för sedda m ed transform ato r för 
e lektrisk steöm t ill m ot or för avklippningsanordning för 
kabl ar. Mot eldfara finnas i maskinrummet 2 s t. eld
s läckningsapparater av am erikansk tillverkning . 

Från kommandoplatsen leeler böjlig tal slang ned till 
m otorrummet, och förses den ena motor skota r en 1i1ed hu
vudselemottagare. 

I manöverrummet finnes ratt för styrning med enkel 
rorl edning ovan däck. 

P å akterkant av kappen framför styrplatsen finnas 
k ompass och sikte apterade. Å varje sida midsk epps ä r o 
2 st. dävertar för torp eder . Samtidigt som torpeden fäl
les, skjutes hanen akter över, så att torpedens maskin sät
tes i gång, innan torpeden n år vattnet . säkerhetsanord
ning för fällningsarmen samt för den klack å avfyrnings 
stången, som verkar å h anen finnas anbeagta. 

Akterut på däck finnas ställningar .för djupbomb er . 
Samtliga " M. A. S. " -båta r äga såväl för som akter bog
serlänga samt minclee dävert för ombordtagning ay djup
bomb er. 

i\Jdr e båtar hade två rod er , Yilket dock numera från
gåtts på grund av minskad effekt Yicl rullning . Den för
bättrade Orlando-typen är för·sedd med endast ett roder. 

I m anskapsrummet förut ·samt i ackumulatorrummet 
å den förb ättrade Orlando-typen finnas britsae och skåp 
anbragta. 
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Besättningen å dessa båtar utgöees av 7 man: 1 chef, 
2 motor skötare, 1 torpedmatros , 1 elektri l;.:e r , 1 rorgänga
re samt 1 artill erist." 

Det kan i detta sammanhang vaea lämpligt att även 
omnämna el e e n g e l s k a m o t o r t o r p e el b å t a r n a , 
" GoBJstal Motor Boats" (C. M. B. ) . Ett stort antal elylika 
båtar byggdes unel er kriget enligt konstruktion av firman 
Thornycroft. 

De användes bl. a. vid Zeebeugge och Os tende och 
hava särskilt gjort sig bemärkta genom torpedera ndet aY 
bol!Schevikiske kryssaren Ol eg, liggande till ankars utan
för hamninloppet till Kronstaclt samt intränganclet i Kron 
staclts hamn, varest slagskeppet Petropavlovsk och slag
kryssaren Anclrei -P ervozvanni samt depåfartyget Parniat 
Azov blevo torpederade. 

De engel,ska " C. M. B." :s hava högre fart än de ita 
lienska båtarna, äro icke ano rdnade för ljudlös gång m ed 
elektriska mo torer samt föra torpederna akter ut m ed 
spetsen för över. Torpederna utskjutas akter över och 
erhålla vid igångsättningen smnma rörelseriktning som 
båten. Båtarne äro s. le " skimming boats", och de 
ras konstruktion kännetecknas därav, att bå tens yttre form 
har en av.sat's ungefär mittunel er båten. Akter om av
satsen är köllinj en något konkav (se fig . 3 ) . Vid hög 
fart lyftes båten och vilar därvid på avsatsen och aktern, 
lämnande en stor del av för skeppet och el en konkava delen 
av akterskeppet. fr ia från beröring med vattnet, däemed 
avsevärt nedbi'ingancle motstånd et. 

Båtarna hava utför ts i fö ljande storl ekar: 
Klass A : längel 12 ,2 m. , bredel 2 ,6 m ., 250 hkr ., 34 ,, 

knop , en 45 cm. torped och en kul spruta. 
Klass J : längel 13, m. , bre~lcl 2, 0 m. , 350 hkr. , 37 

·knop , en 45 cm . torped och· en kuJ.spruta. 
Klass G: längd 16,8 m. , bredd 3 ,30 m ., de p l. 10,2 5 ton. 

fullt rustad , 750 hkr ., 39 knop ,två 4~ cm. torpeclee ell e1· 
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en 45 cm. torped och fyra sj unkminor, två dubbla Jm J . 
sprut-or, 5 mans besättning. 

Klass H: längel 2 L 3 m. , bredel ..1:, 2 6 m. , 1,450 hkr ., 
39 knop, tre 45 cm. t orp eder, tre dubbla kulspt·utor ell er 
två 45 cm. torp eder , två sjunkminm, tYå dubbla. kul 
sprutor. 

Fig. 3 visar en 16, 8 m. båt . 
En 12,2 m. båt är av firman Thornyeraft sänd till 

Stockh olm , varest fö r närvarande (sept. ) prov utföra 
m ed densamma inför ombud fr ån Kungl. .Mal' inföevalt 
ningen. 

Vid avgivand et av förs lag till beräknande av u t g i f
t e r n a f ö r s j ö f ö r s v a r e t f ö r å r . 1 9 2 2 har Kungl. 
Marinförvaltningen h em ställt , att Kungl. Maj :t vill e före
slå riksdagen att för anskaffning av 2 st. jagare, visst 
antal undervattensbåtar och 2 st. vedettbåtar för min
svepning b evilj a ett anslag av 39 ,600 ,000 kronor att för 
delas på tre år och därav anvisa en tredjedel elle1; 
13,200 ,000 kronor för år 1922 . 

De fö r eslagna jagarna avses vara av en typ , liknande 
de engelska Tomahav;rk -b åtarna, färdiga 191 8 och 191'9 , 
och de tyska 800-tonsbåtarna, samt m ed följande hu 
vuddata: 

L. V. L. 83, 00 m . 
B. V. L. 7,8 6 m . 
D. k. v. l. 2,50 m. 
Depl. , fullt rustad, 890 tons. 

)) 
mdl. 800 tons. 

F'art på 800 ton depl. 35. knop. 
21,000 HK. , 180 tons ·olja. 
Ak tion sradie , 20 knop, 1 ,530' . 

, 34 knop, 580' . 
3 ·st . 12 cm. k. M/ 94 , event. 10n6 cm. k. M/ 20. 
2 st . 57 mm. L. K. M / 16. 
2 st. kulsprutor. 
4 st. 53 cm. torp edtub er . 

... 

... 
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Vedettbåtarna, av en typ liknande de tyska F. M.-
båtarna, avses erh ålla följand e huvulldimensioner : 

Längel 40, 00 m. 
Breeld 6, 00 m. 
Djupg. 1,3 m. 
Mallat djup 2 ,6 m. 
Depl. 175 ton. 
I. HK. , 2 prop ., 60 0. 
Fart 13, 5 knop. 

Englancl. Yärlclskri ge ts elYslutande föranleddeFrämmande 
England att, framför allt av sparsamhetsskäl, fö r etaga en mariner. 
r ev·ision av det ofantliga nybyggnacl sprogram, som under 
krigsåren igångsatts. Av cle fartyg, som vid vap en still e-
ståndets ingå!encle voro unel er byggnad, beslöt man full -
borda enelast sådana, vars byggnad framskriel it så långt, 
att ett annullerande av desamma skulle h ava varit oeko-
nomiskt m ed hänsyn till m öjligheten av clel'as använd-
ning, antingen för kr igsflottan eller för annat ändam ål. 

F'öljancle sammans tällning visar el en reduktion, som 
för etagits b eträff ande de Yiktigare fartygstyperna: 

Beordra-
de eller Seder- Full bor-uneler mera da de d. Att fnll-

byggnad annull e- s t/ to 1919 bordas 
d. Jl /ll de 

1918 

Slagkryssare .. ......... . .. .... .... .. 4 3 l 
Lätta kryssare ... .... ..... .... ... .. 2L 4 s 9 
Flottiljledare . ........ ... .. . ..... .... 11 4 4 3 
J agare ·· ····· ·· ··· ···· ···· ·· ·· ···· ... . 97 40 41 16 
Patrullbåtar . .. .. ... ... . ...... ...... 1 

U-båtar ···· ············ ····· ···· ·· ··· 73 30 20 20 

Mo clerfart. f. flygm ... .. ........ .. . 2 '2 
Minutläggare ... .. . .. ....... ......... 2 2 

Samma hänsyn till spa i' samh et har även n ödvändig 
gjort en utrangering av gammal fartygsmaterie l, och det 
grepp man därvid gjort har val'it än m era radikalt. 'l1 ill-
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växten under krigsåren hae medföd icke blott en slo1· 
kvantitativ ökning, utan äYen kvaliteten hos de nwcleena 
fartygen har i hög geacl höjts. Såväl i artilleristiskt avse
ende som m ed avseende å fart och aktionsradie, övervat 
tens- och unrdervattensskydd betecknar de se nar·e årens 
utveckling inom d en engelska marinen sådana framsteg , 
att många a'' de fartyg, som byggdes kort för e kriget , 
numera m å:ste anses gammalmodiga. Vidare hava ma
skinanläggningarna, det t·orcl e sär skilt gälla pannorna, å 
en del f,art·yg genom de stränga påfrestningarna uncl ee 
kriget , långvariga forceringar och svårighet att anordna 
grundlig perio.clisk översyn, blivit •så föeslitna , att deras 
iståndsättande skull e kräva stora kostnader. 

Det upp gives att eft er npenstillestånclet 250 a 30 0 
fartyg hava blivit utd ömda. Av de yngre slags kepp en 
lära sålunda Lord N el son , elen sist e predreaclnought , sam t 
fartygen a,· Bellerophon- (utom 'l1 em erair e ), ·St. Vincerit- . 
Neptune- och Colossus-klasserna yara utrangerade och 
likaså slagkr:~rssarna av Inclomitable - och New-Z ealancl
klasserna. Av slagskepp och slagkryssare m ed 30 ," cm. 
kanoner lära enelast Dreadnought och T emeraire hava bi
behållits, el en senare såsom övningsfartyg för kadetter . 
Av de ovannämnda fartygen äro fler a blott tio år gamla. 
Bland strulma fartyg är även elen lätta kryssaren Chester. 
en del äldre, lätta kryssaee, monitorer m. fl. fartyg . 

Såsom en naturlig följd framståe även, att amiralil e
ten icke framlagt något nytt nybyggnaclsprogram. 

Att i OYan relaterade fö rhållande se ett tecken till en 
börjande avrustning vore em ellertid förhastat. De viel
tagna åtgärderna hava sin förklaring i de ovan angivna 
skäl en, och yad frågan om nybyggnad beträffar, torde väl 
krigets lärdomar ännu icke hava hunnit fullt mogna. De 
i1yaste och modernaste nuvarande krigsfartygen äro pla
nerade unel er kriget samt i vissa fall ändrade och för 
bättrade på ett mer eller mindre tidigt stadium av dess 

' ) 
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byggande, seelan nya erfarenheter Yui:mits. Ehuru i feåga 
om vissa fartygstyper s såväl betydelse som allmänna u t
seende åsikterna säkerligen äro fullt eniga, hava em el
lertid åter beträffande andra typer olika meningar fram
kommit. Sär skilt . ha Ya uncl ervattensb åtarnes och luftfar
tygens utveckling föranlett en del uttala nden, de m est 
uppmär sammade av Lord Fisher och Aclmieal Scott, att 
de stora fartygs typ erna skull e vara utdömda. Gent emot 
dessa uttalanelen har amiralitetet, i samband med fram
läggandet av sina anslagskrav innevarande år, hävdat el en 
åsikten, att de stora fartygen fodfar ancle m ås te utgöra 
den bas, på vilken sjömakten uppbygges . " Långt ifrån 
att hava visat, att slagfartygens tid äe föebi, har kriget 
tvärtom bevisat deras nödvändighet. Fienden skulle icke 
hava kunnat igångsätta undervattensbå tskriget utan s töd 
av slagflottan. Å andra siclan hava dess undervattensbå 
tar på intet vis förmått hindra de engelska slagfa rtygens 
rörelser , och Undervattensbåtarne hava b ekämpats m ecl 
nya medel. " " Ej heller kan flygvap net ersätta slagfarty 
gen, det lmn enelast utgöra en hjälp åt desamma". " Histu
rien har visat, att införandet av ett medel att tillintetgöea 
s lagfartyget städse följt s av nya försvar smedel" . ' 'Om 
ock slagfartygen sålunda måste bibehållas, m å det clocl-; 
betonas , att typen kommer att uncl ergä genomgripande 
förändringar. Framsteg i fråga om elektriciteten, för 
bränningsmaskinerna och vetenskap en i allmänhet skola 
slutligen göra detta nödvändigt, och det ä r en av amiral 
stab ens huvuduppgifter att ständigt följa el en vel enskap 
liga utvecklingen för att säkerställa, at t Jagfartyget mo t
svarar framtidens krav. Det kan till och m ed Yara mö j 
ligt, att det nuvarande slagfartyget kommer atl iinclras till 
e tt till hälften sänkb art eller till och m ed till ett flygan de. 
Detta är do ck bilder, som tillhöra en avlägsen framtid och 
icke för närvarand e praldisld utförbara för slag." 

För att tillförsäl~ra marinen r esultat en av elen se naste 
~utvecklingen inom alla vetens l~ap ens g renar har också 

Tidsk1'ift i Sjöväsendet . 44 
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bildats ett sär skilt " Departement of Scientific Research 
and Exp erim ent" . 

Såsoin ett t ecken på amiralitetets verksamhet för 
fram t icl en må även omnämnas ett anslag på '100 ,000 pund 
för inneYarande år , för utförande av experiment m ed pan
sar, varvid beskj utning av t venne äldre slagskepp skull e 
utföras . 

De i de t föregående omnämnda fyra slagkryssarna, 
vilka före vapenstill es tåndet voro anbefalld a att byggas, 
voro tilldelade namnen Hood, Rowe , Rodney och Anson. 
Såsom även nämnts, avbröts byggande~ av tre av farty
gen, och det enda, som nådde fullbord an , var Ho od. Hood , 
värl c]ens stör sta krigsfartyg, har förnämligast genom sin 
ofantliga storlek tilldragit sig världens uppmärksamh et. 
Dess konstrnl.;.tion påbörjades r edan '1 9 '15 , och fartyget 
beställdes i april '1 9'16, sålunda före slaget vid Jutlai1d . 
·v id uppgörandet av de ursprungh ga planerna hava så
lunda krigets viktigaste erfarenheter icke kunnat t illgodo
göras, m en efte t' nämnda slag för etogas betydande för
änd r ingar av planerna.· En del uppgifter jämte mid
skeppssektion av Hood, fig . 4 , lämnas här, dels efter ett 
av Sir Eustace d'Eyncour t. inför the . Institution of Naval 
Architects håll et för edrag, dels efter i " Engineering" läm -
nade uppgifter . 

Fartygets huvuddata ät·o fö ljand e: 

Längd m ellan p. p . 2.!6 ,88 m. 
Längd ö. a. 262n2 m. 
Bredd , stör sta, 3 1,. 0 m. 
Djupgåend e, mcll . K. vV . J.J . 8 ,68 , m . 
Deplac em ent till K. W. L. 4'1 ,2 00 tons . 
Axelhästkrafter '111,4,000. 
Fart 3'1 knop. 
Brännolja, vid läge å K. \V. L. t ,20 0 tons . 
Brännolja, fullt förråd, 4,000 tons. 
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Bes tyckning : 8 st . 38 cm. kanonel' , 12 st. 14 cm . 
kanoner , 4 st. 10,

2 
cm. kanoner föe beskjutning av lu ft

fa rtyg, 2 st . 53 cm. undeevattenstorp ecltub er och i s t. 53 
cm . övervatt enstorp edtub er. 

B e p a n s rin g: 
Sida, midskepp s, 305 mm. , 178 mm. , 127. mm. 
Sida, fö rut, 152 mm. , 127 mm. 
Sicla, akter , 152 mm . 
Skott , för och akter , 127 mm. , 102 mm. 
Fas ta torn 305 mm. 
Rörliga torn 38 1 mm. , 279 mm. 
s tridstorn 279 mm. , 229 mm. 
Vertikala plåtar , durkar etc . 38 nmL 
Forecas tle-cläck, midskepps, 51 mm. 
övre d äck, m]dskepps, 38 mm. horisont, 51 mm . slut-

t ande (ökat till 7 6 mm. över durkar ) . 
Undre däck , för , 25 mm ., 38 mm. 
Undre däck, akter , 25 mm. , 76 mm. 

Vikter i procent av .deplacem ent till K. Y. L. : 
Utrustning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ,0 

Bestyckning . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 5 

Maskineri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,0 

Brännolj a . .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. . 3, 0 

Pansar .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 33 ,5 

Skeov .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. . . .. .. .. 36 ,0 

100 ,0 

38 cm. lmnon erna äro uppställda i 4 · dubbelLorn i 
fartygets m edellinj e, 14 cm . kanonerna, för sedela m ed 25 
mm. sköldar , äro place l'ade på forecastl e -, och sheltee
däck och 10,2 cm. kanonerna akterut å shelterdäck. 

Undervattenstorpedtuberna befinna sig förut i skilcl a 
rum och övervatt enstub erna, vilka tillkommit efter cl e U t'

sprungliga planernas uppgörande, är o placerade m ellan 
övre däck och forecas tl ecläck akter om midskepps. 

Vid den förändring av plan erna, som företogs eft e t· 
slaget vid Jutl ancl , öl;.:acles sidapansar et fr ån 203 mm. till 
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305 mm . och de fasta kanonto m en från 229 mm. till 305 
mm. Även däckspansar et ökades. 38 cm. kanonernas 
elevation ökad es till 30 o . 

305 mm. siclopai1sar et har en längel av c :a 171 m. 
och ett djup av 2,9 m. övee detta bälte finn es ett av 178 
mm. upp till övre cl äck och cl äeöver ytterligare ett av 127 
mm. tjocklek. Såsom av midskeppssektionen fram går, 
lutar pansaret u tefter h ela sin h öjd, var.igenom dess skyel
elande förmåga ökas, enär p wj ektil erna m åste t räffa u n
der vinkel. 
. U nclervattensskyclcl et består av " bulge", sträckande 

s1g utefter maskineri och durkar . " Bulgen" ä r anordnad 
med ett yttr e luftrum och ett inre rum, särskilt förstärkt 
m edelst skott. 

. Brännolj eta?"karna äro anordnade innanför " bulgen" , 
vangenom ytterligare skydel ernås. 'l'ack vare " bulgens" 
omsorgsfullt utarbetade form , är den av el ensamma för 
orsakade fartminskningen endast beroende av till skottet 
i deplacem ent och uppgår endast till en bråkdel av en 
knop . 

Fartyget·s hållfasthet hae beräknats, varvid fartyget 
~.etraktats såsom en balle, vi iand e · på vågor av fartygets 
langel fr ån vågdal till vågdal och av en höjd lika med 
en tjugonde! av denna längeL s träckpåkänningen i top
pen av balksektionen b eräknades icl~:. e överstiga 1 ,575 kg . 
per kvcm. Den största sträckpåkänningen i kölen är 
mindre än denna siffra, och el en störs ta tryckpåkännin O'en 
uppgår icke till 1 ,42 0 kg . per kvcm. 

5 

Bland mera intressanta detaljer må anför as följande. 
Atta dynamomaskiner finnas, av vilka två drivas av 

dieselmotorer, två av utväxlade ångturbiner och fyra av 
,_ko l v ångmaskiner. 

För länsning finnas dels n edsänkbara elektriska läns
p~mpar , vilkas motorer är o konstruerade för vattenkyl
mng, dels fasta såväl ångdrivna som el ektri s l~.:t drivna 
länspumpar och slutli gen ej ektorer . 
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Styrimältningen är aY elen Yanliga typen med höger 
och vänste t'gängacl skruv. 'l'vå styrma·skiner äeo place
rrude i aktra maskineummet och medelst axell edningar 
fö r enade med styrinrättningen. Såsom reserv finnes an
ordning enligt Williams- Janney's-system, ckiven av elekt
risk motor och placerad akter ut i styrrummet Denna 
reservanordning kan även manövTeras medelst telemotor 
anläggningen. Hand styrinrättning är helt utelämnad , 
enär den visat sig Y-ara av myclcet lit et Yärde å elylika stora 
och snabba fartyg . 

Vid ordnand et av ventil ationssystemet har man så 
vitt m öjligt undvikit genomträngande ay Yattentäta skott. 
Varje avdelning begränsad aY vattentäta huvud skatt , 
har sålunda sitt av övriga avdelningar oberoende ventila
t ionssystem. 

Propell ermaskineriet består av fyra aggregat med 
var sin propelleraxel. Aggregatens placering i de olika 
maskinrummen framgår av fig 5 . Turbinerna äro aY 
Brown- Cud is -typ , och varj e aggregat b es tår av en h ög 
tryckstmbin och en lågtryckstu rbin för framåt, arbetande 
i serie och m ed var ·sitt drev, drivande e tt gemensamt till 
propelleraxell edningen kopplat kugghjuL En marschtm
bin likalecles av Brown-Curtis - typ och m ed separat hus, 
kan med elst en koppling efter behag kopplas till ell er från 
högtryckstu ebinens axel. Vid marschfart a rb etar elen
samma i seri e m ed h ögt rycks - och lågtt-ycksturbinema. 
Backturbinen är inrymd i samma hus som lågtrycks 
framåtturbinen. ·varj e aggregat för sig är försett m ed 
kondensoe och hj älpmaskiner och J.:: an arbeta fullt obe
roende . 

'l'urbinerna ä eo rena a ktionsturbinee . Högtrycksro
torerna hava vardera 1 O hjul , av vill<a det första och andra 
hava två skovelrad er vardera, und er det att de återståend e 
hava enkla skovelrader. Dett.a ä r förhållandet även med 
lågtryekra torernas 8 h j u l. 

Kondensorerna äro placerade hängande under var sin 
l ågtryc kstmbin, varigenom man undvikit de skrymmande 
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och besvärliga exhauströren. Denna anordning underlä t 
tar avsevärt lyftning av lågtryckshusens överhalvor och 
rotorer. Samtliga lågtrycksturbiner monterades i ved: 
staden med vidhängande kondensorer och inlagda rotorer, 
så att man kunde vara fullt säker på, att någon svårighet 
icke skull e förefinnas vid hopmontering ombord av tm 
binhusen, i vilket fall konelensoms vi ld måste uppbära · 
uteslutande av husets unclerhalva. 

Maskineriet är konstruerat för '144 ,000 hästkraftee 
· vid 2'1 O varv pr min. å propelleraxlarne. Högtryckstur 

binernas varvantal är därvid 'l , 500 pr min. och lågtrycks
turbinernas 'l , 'l 00 pr min. Växeln är , såsom redan 
nämnts, enkel. Det stora hjul et har en diameter av c :a 
3,

66 
m. och väger omkring 46 tons. Det har 392 kuggar. 

Högtryckselrevet har 55 kuggar och lågtrycksdrevet 75 
]{.uggar. Utväxlingsförhållandet bliver sålunda 7, 127 för 
högtryck,sdrevet och 5, 22 6 för lågtryckscll'evet. 

rrrycklagret är av Michell-typ. Endast för att giva 
en föreställning om de ofantliga dimensionerna må näm 
nas att propelleraxlarnas diameter är 724 mm. 

Ånga lämnas av 24 smaltubiga Yarrow-pannor , in 
rättade enelast för oljeeldning och placerade i fyra pann
rum med sex pannor i vardera. 

Vid provturen uppnådeles en fart av 32, 0 7 knop vid 
'150 ,000 hkr. och 206 varv pr min. på propell eraxlarne. 

Intresset ifråga om " Hood" knyter sig för st och 
främst till dess stora dimensioner, tack vare vilka det 
varit möjligt att i ett och 'Samma fartyg förena slagske p
pets bestyckning, bepansring och undervattensskydd med 
slagkryssarens fart. Sir Eustace d'Eyncourt gö r en jäm
förelse mellan " Ho od" och två andra moderna fartyg av 
sins emellan ungefär samma storlek, men av olika klasser . 
" Queen Elizabeth" på c :a _28,000 ton är sålunda ett väl 
bepansrat fartyg med 8 st. 38 cm. kanoner och en fart 
av 25 knop. " Renown" och " Repulse" m ed något mindre 
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deplacement, c:a 27 ,000 tun, men något s töree längd , 
hava 7 knop stö rr e fart än " Queen Elisabeth'' men eudast 
sex 38 cm. kanoner, mot åtta och ungefär hälften av 
" Queen Elizabeth" :s b epansring. " Hood" har samma 
bestyckning, åtta 38 cm. kanoner och fullt ut samm.a be
pansring som "Queen Elizabeth" samt 6 knop störr e fart , 
vil,ket gör ungefär samma fart som för " Renovvn" och 
" Repul·se", och därtill fullständig " bulge" . Detta har 
som sagt varit möjligt enelast genom att gå till stora di
mensioner. Längelen har ju en ofantlig betydel se för 
faden och det är ju ganska anmärkningsvärt, att maskin
styrkan pr deplacemenston är ungefär densamma föt· 
" Hood" som för våra pansarb åtar " Gustaf Y" och "Drott
ning Victoria", uneler det att " Hood" :s fart är 8 a 9 knop 
högre. 

Enligt vad förut nämnts kommer England ick.e att 
bygga flera fartyg av " Hood " - typen. Det är däremot 
icke uteslutet, att i en framtid fartyg konuna att byggas, 
som äro ännu kraftigare än " Hood" . Såsom längre fram 
skall närmare angiv-as, står Förenta staterna i begrepp 
att bygga fartyg av samma typ , vilka dock komma att 
överträffa " Hood" . j.\ven Japan bygger fartyg , som åt
minstone i vissa avseenden lämna " Hood " balwm sig. Så. 
länge de ·stora fartyg en fortsätta att byggas, komma de 
också givevis att utvecklas, och " Hood" kan då betraktas 
som en utgångspunkt för vidare utveckling. 

Utom de stora dimensionerna utgör " bulgen" ett av 
de märkligare clrag·en i " Hood " :s konstruktion. 'Bulgen", 
sådan elen här konnnit till utförand e, representel'ar givet
vis en h el del samlad erfarenhet, framgången som den är 
av en 'utveckling med ständigt förbättrade konstruktioner. 
Det uppgives, att intet fartyg, föl'sett med " bulge" av elen 
ursprungliga eller senare form en förlorat s ell er ens blivit 
allvarligt skadat genom torped uneler kriget. Erfarenhet 
och försök hava visat, att såsom " Hood" är skyddad, kan 
den motstå flera torpedträffar, utan att lämna slaglinj en 
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och utan allvarlig fartminskning. " Bulgen" , i viss m ån 
i förening med stora dimensioner , måste sålunda anses 
såsom den lösning av unclervattensskj·dclspr oblemet, som 
man väntat på se elan rysk-japanska kriget. Detta gäll e t' 
åtminstone i fråga om skydd mot torpeder. Huruvid a 
den även kan anses effektivt skyddande emot minor, eller 
om man därvid måste fö rlita sig på andra medel , vilka 
använts uneler kriget och icke ingå i fartygets konstmk
tion, kan dock ifrågasättas. I varje fall tord e emell ertid 
" bulgens" införande komma att följas aY en kraftig ut
veckling av torp edvapnet, alldeles i analogi m ed el en 
gamla och ännu pågående tävlan Inellan kanoner och pan
sar , ty lika visst , som ett nytt angreppsmedel följes av 
nya försvarsmedel, lika visst återverkar försvarsmed let till 
en kraftigare utveckling ay anfallsmecll et. Måhända kan 
cl et då bliva nöclvi1ncligt. att än ytterligare förbättra Ull

d ervattenssl;:yclcl et . 
En sårbar punkt ä " Hoocl ' . -typ en synes vara däcJ,et. 

vars bepansring. trots förstärl.;_ning efter Jutlancl sslaget. 
är svag i förhållande till siclob epansringen. 

De numera vanliga sto ra stridsavstånden m ecl däraY 
föl j ande nedslagsriktning för projektilerna jämte en o.tvi
velaktigt förestående. kraftig utveckling av flygTapnet 
göra elen fara , som uppifrån h otar de stora fartygen , all
varlig, och probl emet att möla denna fara är en uppgifl 
vid dessa fartygs vidare utveckling. t<=n ökning av anti
luftfartygsartill eriet är väl icke så svår att genomföra. 
men värre framstår ås tadkommande t aY ett effektiYi 
cläcksskycld , då man b etänker , att t. ex . " Hood" :s däck 
har en bredel av c :a 30 m. 

F ö r e n t a S t a t e r n a. ,\seu för Förenta Stateena 
uppställde sig naturligtvis efter fredsslutet frågan, huru 
man skulle förhålla sig med aYseende å 1916 års ofant
liga nybyggnadsprogram. }'=n mängel fartyg återstodo en
ligt detsamma, och arbetet å ~de sista sto ra fartygen harcl e 

• 
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vi.cl Amerikas inträd e i kriget blivit uppskjutet Frågan 
gällde framför allt slagskepp en och slagkryssmne, toh 
stora fartyg , vilka efter sin fu llborel -an skulle bliva flot
tans ryggrad .· 

Avgörandet bl ev i det a fall ett h elt annat än i E ng 
land, och en årsrapport från statss~ekreteraren för sjöför
svaret m eddelar beträffand e denna sak följ a nd e : 

" General Boarels enhälliga tillråelan Yar att slag
skeppen skulle fullbordas så skynel samt som m öjligt i 
överensstämmelse med utvecklingen s nuvarand e stånd
punkt, och att framtida planläggning av slagskepp skull e 
bero på fortsatt utveckling i fråga om slagskeppskon
struktion. Beträffm1d e slagkryssarne tillråddes med hän
syn till av krigserfarei1h eterna ådagaiagd betydelse av be
pansring, att cl e sex slagkryss~arne skulle fullbordas så 
skyndsamt som möjligt , m en med ökacl bepansring, sär
skilt av torn, str,icl storn , durkar och kommuni10ationsan
ordning,ar på b ekostnad av n ågon reduktion av farten. 

Uneler de tolv månad er, som gingo till ända elen 1 
oktober 19 '19 h ava fullbordats , 1 slagskepp, 103 j agare, 
32 undervattensbåtar , 52 Eagle-båtar, 36 unclervatt ens 
båtsj agar e, 1 olj efartyg, 31 minsvepare och 3 sj ö gående 
bogserbåtar . För närvarand e återstå att bygga, 12 slag
skepp , 6 slag kryssare, 1 O scoutkryStsare, 2 kai1onbåtar, 8 
hjälpf,artyg, 136 jagai·e, 58 undervattensbåtar, 8 Eagle 
kilass patriJllbåt,ar , 6 minsyepare och 14 sjögående bog
serbåtar. 

Ehuru de sänslölda instruktionerna beträffande på 
skyndanclet av jagarebygget upphävele s efter vapenvilan, 
hade dock arbetet å krigsprogrmmi1et Yid denna tidpunkt 
blivit h elt och hållet org·aniserat, och leveranserna hava 
sedan snabbt fullgjorts. Uneler de tolv månaclee, som 
voro tillanda elen 1 oktob er 1919 hade 103 jaga re leve
rerats. I medeltal l eve reras nu omkeing '1 O j agar e pet' 
månad och de återstående 136 stycken kunna föeväntas 
färdiga inom det kommanel e åre t ( 1920 ) . 
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Dessa nya jagar e bränna alla olja, ä ro av stanclard 
,ty}}, 96 m . långa, 9, 45 m. breda, medeldjupgående 2, 85 m. , 
hava 28 ,000 hkr. maskineri och göra 35 knop . De hava 
visat sitt värde i såväl krig som fred och utgör a för sig 
en flotta av snabbhet och kraft , på vilken Republiken 
tryggt kan lita. 

Kanoner , större än vad någon ,annan nation nu har 
i bruk ell ee avser att uppställa på fartyg , tillver kas föJ' 
våra nya slagsl.;:epp och slagkeyssare. Med sina 40 ,6 cm. 
och 50 kalibrar och en mynningsen ergi av 35,600 m. ton 
äro de det sista ordet i amerikans].;: marin konstruktion, 
190 av dessa kraftiga kanoner skola nu tillverl\as och 
deras samlade energi skall bliva omkring 6,600 ,000 m . 
ton. Projektilen för dessa kanoner väger 950 kg. och, 
aUa lmnoner tillsammans skola kunna avfyra nära 200 
ton projektiler på en gång. För att åstadkomma denna 
verkan måste 56 ,700 kg. krut förbrinna på omkring en 
tjugandels sekund. En enda salva av hela detta batteri 
skall , enligt vad artilleristerna beräkna, utveckla en 
energi, tillräckligt stor för att lyfta e tt slagskepp till 
\Vashington -monumentets höj el. " 

Av de omnämneJa 12 slagsk epp en torde ' "l'ennessee'' 
nu vara färdig, och "California" tillhörande samma klass. 
beräknas färdig i november innevarand e år. Därefter 
komma fyra under byggnad varande fartyg, av Colorado
klassen, av vilka åtminstone "Maryland" gått av stapeln, 
samt slutligen sex fartyg av In diana -klassen, vilkas byg
gancle ännu ej var igångsatt 1 juni 1919. Dessa senare 
f,artyg få ett deplacement av 43,200 tons och en fart av 
23 knop. Huvudbestyrkningen skall utgöras av tolv 40, " 
cm. kanoner placer,ade i fyra torn, och 16 st . 15 cm. kar 
noner. Maskinstyrkan uppgives till 60 ,000 ahk. 

Slagl\.ry,s.sarne hava, såsom i rapporten oninämnes, 
ändrats. Såsom t'orde v'ara bekant, var avsikten ur
sprun gligen att placera halva antalet pannor över pan
sardäck. Genoi11 att öka fartygets bredd från 27,. m. tlll 
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32 114 m. har m an nu lyckats placera h ela propellerma
skineriet unde t· pansardäck Deplacem entet ä e ökat feån 
35,000 ton till 43 ,500 ton, och faeten är reduceeacl från 
35 till 33 ,2 5 knop. 'l1 ydligt är att bepansringen blivit 
ökad. Genom dessa · fö rändringae komma dessa fartyg· 
upp i samma klass som " Hood ", de bliva slagskepp m ecl 
s lagkryssares fa rt. De sl\'o la även förses m ed " bulge ", 
sträckand e sig längre förövee än å " Ho od" . Huvudb e 
s tyckningen kommer a tt utgö ras av 8 s t. 40, a cm. och 
16 st. 15 cm. kan oner. Maskinstyrkan toede väl vara 
bib ehåll en vid 180,000 ahk. 

Av stort intresse äro de nu påbörjade scoutkrys~at~ 

ne, vilka med 7,'100 ton s deplacement erhåll a eu maskin
styrka av 90,100 hkr. , givande cl em en fart av 35 knop. 
Huvudbestyckningen utgöres av 8 st . 15 cm. kanoner. 

Icke nöjd med detta ofantliga progrmn, föreslog Mr 
Daniel byggandet av ytt erligare 2 slagskepp, 'l slagkrys
saee, 10 scoutkryssare, 5 flotiljl edae e, 6 uwlervattens
b åtar , 2 m oderfartyg för ae roplan, 1 jagare leneler och 1 
unclervatt ensbåts tencl ee. Kongressen biföll emell ertid icke 
detta förslag, utan beslöt fullfölj a 19'16 års ]JI'ogram. 

Vad den gamla m ateri elen angår, har ä\·en Fö1·enta 
staterna utrange rat en hel del. Enligt en uppgift l'unnos 
i början av år et 26 1 fartyg till försäljning, mest under
vattensbåtar , m en även slagsl"epp och kryssar e m . n. 

J ap a11. Av övriga nationer är Japan el en enda. som 
för nänarancl e bygger stora fartyg . Såväl i Förenta sta
terna som i J apan ·synes man fästa s t or t ömsesidigt avse 
ende vid varandras för ehavanden, och jäml>rirelser anstäl 
las meHan de bägge ländern as sjöstyrkor, såväl nuvarande 
som planerade. Det ser ut , som om tävlan om h en aYäl 
clet över haven nu närma:st slmUe gäll a Stilla Oceanen. 

Av nyare, störr e fartyg har J apan nu fyra slagskepp 
på 31,000 t on och fyra slagkryssare på 27,50 0 to n . Sjö 
'satta äro slagskeppen Nagato och Mutsu p å 34,3 00 ton 
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med 8 st . 40 ,6 cm . kanon er och en farl av 23, " knop , och 
i år äro kölarn e sträckta till två slagkryssare Amagi och 
Akagi på 40,000 ton m ed en bestyckning, enligt 1·ad som 
uppgives, av i 2 st. 40 ,a cm . kanoner . 

Vidare byggas mindre luyssare 'på 5,50 0 ton m ed 7 
st. 14 cm. kanoner och en fad av 33 knop samt enligt för
lj udand e även ett antal kryssare på 7,000 ton. Regerin
gen har för avsikt, att ytterligare framlägga ett program, 
upptag'ancl e 2 15 fartyg, 4 slagskepp , 4 slagkryssare , 20 
lä:tta kryssare, 82 jagare, 75 undervattensbåtar och 30 
hjälpfartyg. Flottan skulle bland annat bestå av åtta slag
skepp och åtta sl,agkryssar e, för vilka 'skulle fastställas en 
livslängd av end ast åtta år . 

(Forts.) 
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·Några synpunkter att beakta vid ny
konstruktion av jagare för 

svenska flottan. 
" Vl e ask the officers , who are go ing to 

figh t, wha t they w>ant, ancl w e build thereto". 
Fish er - " Record s" sid . 153. 

Marinförvaltningen h ar i sin augu stiskrivelse för år et 
på nytt begärt ett nybyggnadsanslag för flottan. Låt oss 
med tillfred ss Läll else note ra detta enkla faktum, ehuru 
det samtidigt må erkännas , att glädjebägaren vare sig är 
bräddfylld ell er ogrumlad . 

Det för de nä nnas te 3 å ren begärda nybyggnadsan
slaget är nämligen blott alltför obetydligt för att ens i 
nämnvärd m ån kunna mutverka vår sjökrigsmateriels un
der de sista '15 år en så gott som ohejdade och alltjämt 
fo rtgåend e el e modernisering. D et b egärda nybyggnads
anslaget är ick e stor t n ug för att komp ensera penning
värdets fall sedan 191t - vilket skull e hava fordrat i d et 
närmaste 60 m ilj. för åren 1922-24- utan är b egrän
sat t ill 39 ,6 milj. k r . ell er '1 3, 2 milj . per år. 

Härför föreslå s byggandet av 2 s t. jagar e jämte ub
materiel. 

De för eslagna jagarna torde, att döma av kostnads 
beräkningen, vara av betydligt kraftigar e el. v. s. m oder 
nare typ än de båda senast byggda jagarna " Vlrangel" 
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och " \Vachtmeiste e" . och läm pa .s ig sålunda icke på Il U
got sä tt föl' insättande i cliYisiousförband med dessa se
nare. De båda begärda j agan1a få såltmda t. Y. - mu 
och näe rle bliva färdiga - uppträda i grupp för sig sjä ln. 

Ue strat egisk--takti sk synpunkt är det alltså att be
Jdaga, att man icke tagit st eget fullt ut och begäd byg
gande under treårsperiod en av en elivision jagare om !~ 
s t. , vilket - unclee föeut sättning aY ett pris per jagare 
av 9 milj. kr. - skull e hant varit väl på sin plats , dels 
emedan clet årliga nyb)·ggnacl sanslaget då skulle haY i:l 
kommit att uppgå till Hl ," milj. l.::r .. så gott som exakt 
motsYarande 6,. milj . kr. å l' '1914. clels em edan flotians 
nybyggnadsanslag till e tt b lopp aY Hl ,2 milj. kr. pe1' in· 
likväl icke på långt nät· kommer att uppnå samma pro
porhon i förhåll ande till riksstaten i dess h elhet som å1' 
'19'14 utan en vida mindre del cläraY. Budgettelmiska 
skäl kunna således icke gärna åberopas som geuncl till 
marinförvaltningens återhåll samhet. Ej heller lärer maJ! 
med åberopande av förnuftiga skäl kunna påstå, att en 
hkning ·av ersättningsnybyggnad ernas antal frå1't 2 till !t 

jagare kan på något sätt före gripa vare sig " försvat· sr e 
visionens" eller nationernas förbunds blivande krav på 
svenska flottans ·styrka - ell er sv•aghet. Som orsak till 
å terhållsamheten kan man enelast förutsätta utanföe cl e 
ansvariga m arinmyndigheternas krets st ående inflytelse r , 
mot vilka ovanstående kritik sålunda direld rildas . 

I hän d el s e e1nell erticl att el e b egärd·a tvenne j aganJa 
komma att förverkligas genom sanktion av Kungl. Maj :t 
()Ch riksdagen, är det av vikt, att de nya fartyge n i alla 
avseenelen bliva fullt mocl emt och förstkla ss igt uteustacle 
med hänsyn till såväl Yäl'lclskrigets erfar enheter som Yåxa 
egna förhålland en, samt att det aktiva torpedvapnets 
ford ringar vinna tillbörligt gehör . En del synpunkter 
härutinnan skola i det följ ande framhållas, vmvicl vi an
märk.a, att vi icke äga kännedom om detaljerna i marin
förvaltningens j ag'aeeförslag. 
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I. sjöduglighet, aktionsradie, fart, oljeeldning. 

Först och främst måste fartygen vara fullkomligt 
s jödugliga i alla avseenden, vara försedela med lättare 
isförstärlmingar i för skepp en, samt med hänsyn till ak
tionsradien vara i stånd att , baserade på svenska hamnar, 
uppträda var som h elst i Östersjön och dess förgeeningae 
samt Kattegat, 81mgerrak och östra delarna av Nordsjön. 
Bränsleförråd för förflyttning oavbrutet m ed 5 l 6 maskin
kraft på exempelvis sträckan Karl skrona- Viborg
Stockholm eller Stockholm- Danzig- Stockholm ell er 
Stockholm- Kemi-Stockholm är sålunda ofrånkomligt. 

Farten får ur strategisk och artilleritaktisk synpunkt 
icke vara und erlägsen utländska, samtidigt •byggda ja
gares; ur torpedtaktisk synpunkt måste el en i tämligen 
gott väder vara b estämt, el. v. s . c :a 20 o/o överlägsen 
allmänt för ekommande mod erna artillerifartygs. Dessa 
villkor giva en fartfordran vid f u l l utrustning - j ämväl 
av bränsle - av minst 36 a 37 knop. 

De framstäHela fordringarna på aktionsradie och fHrt 
medföra fordran på en i alla avseenelen förstklas sig ma
skinanläggning. 

Särskilt el en unel er världskriget med oerhörd styrka 
fram te ä el and e fordran på praktiskt taget obruten uthål
lighet vid hög fart är oför ulig med koleldning, och redan 
h ärav framgår nödvändigheten för oss av öveegång till 
olj eeldning. 

Ett sådant radikalt st eg, s o m v i i c k e k u n n a u n
d a n el r a g a o s s, medför följ and e konsekvenser: 

1 ) Ur ans k .affningssy npunkt. Brännoljan 
m ås te liksom stenkol t. v. importeras och lagras inom 
landet. Olja kan erhållas und er normala förhålland en 
dels feån teansoceana länd er mecl imp ortväg väster ifrån, 
dels hån Galizien, Rumänien och Ryssland med möjlig 
importvi-\g över Östersjön. Således tvåsidig imp ortväg 
liksom för kol. Men övergång till olj eeldning innebäe 

Tidskrill i Sjöväsendet. 45 
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för svensim flottan m öjligh et at t göra sig ob er oende av 

utländ skt bränsle. Förr ell er sena re m åste ski iTerolj e

frågan bliva löst. Lägger m an härtill tänkb arhet en at t 

kunna använda sulfitspeit ell er blandningar dä rav som 

ångpanne- ell er motorbränsle i st. f . olja, finn er m an , 

a tt ur anskaffningssynpunkt olj eeldning är att för edraga 

framf ör kol eldning. 
2) Ur s tr a t eg i s k sy npun k t . Olj an har pe ~ · 

viktsenhet et t väsentligt större bränslevär de än även de 

bästa kol so rter. På samma b ränslevi kt i far tyget erhål 

les sål·edes störr e aktionsradie. 

Omvänt kan detta uttryckas rså, att oljan m ed sam 

ma ford ran på ak tionsradi e läm nar störr e vik t i fartyget. 

fri för m askineri eller militär utrustning, sålund a störr e 

fart ell er kraftigar e bestyckning ell er bådadera. 

Pannornas sköt sel ä r vid olj eeldning mycket enkel 

och anst ränger eldmmspersonalen blott ob etydligt även 

vid gång m ed hö gsta m askinkraft För skötsel av ett 

eldrum m ed 2 st. mycket 1Stora olj eelcl ade pannor ( 8 a 
10, 000 EHK p er styck) fo r dras t. ex. 1 m askinist och 

5 a 6 m an . Det ä r sålunda m öj ligt att även vid gång 

med h ögsta fart hava 2 vakter i eldrummen, varigenom 

fartuthålligh eten , så länge bränsleförrådet räcker , blir 

praktiskt tage t obruten, oavsett el en betydliga per sonal 

besparing, som åstadkommes i jämförelse m ed vid k ol

eldning enbaTt för de t r ena eldningsarbetet Lägger man 

härtill , att ingen personal vid olj eeld ning erfordra:s för 

askej eldning, slaggning ell er för framlämpning av bränsle, 

em e'dan oljan är fri från aska ·och slagg samt pumpas 

fr am till pannorna, framstår personalb esparingen i ännu 

kraftigar e dager. rrm jäm fö r else må nämnas, att amiral 

iVIilne, engelske HB i Medelhavet vid .krigsutbro tt et , redan 

eft e r elen för e Englands krigsförkl aring verkställda j ak

ten efter "Goeben" och " Breslau " , därvid åtmins tone 

" Inflexible" och " Ir dom itable " hade at t gå med 22 J;:_nops 

far t (far tygens h ögsta far t var 25 knop ) i 8 timmar, såg 

·• 
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siog _nöc!sa loi:.ad att fö r att åstadkomma tillräcklig far tut

halhghet a dessa k olbrännand e fa rtyg låta förstä rka be

sättningarna på s ina 3 slagl, ryssare med 9 O k 0 11 ä m

p a re p er skepp, el. v. s. omkring 10 % av besätt

ningss tyrkan . 

Härtill k ommer , att b ränslefyll ning på olj eeldade 

fartyg är lä tt a tt utföra, även i öpp en sj ö i jäm fö r else 

m ed k olning. Olj e:fyll ning fo rdrat· endas t någTa man 

(vaktens __ eldar e) att passa slangar, ventiLer och pumpar 

und er brans l ekomp~ette ringen, m en anstränaer icke hela 

b esättni11ge1~, och. den besvärliga rengöring:en av fartyg 

och besattmng eft er k olning bo r tfall e r' . Ammunitions 

och fö rrådsko mplet tering kan. ske samtidigt med bränsle 

kom plet te ring,. utan att den senare föecleöj es eller störes . 

Eft e r ~ lj_e f y l~~~ in g är f a r t yge t k lar t a tt p å 

n y tt g a trll SJo ss m e d p ra kti s kt taget ut v i-

1 a d 'b e s ä t t n i n g och utan minsta tiUst~rmmelse till 

koldamm på kanoner, torpeder och annan u trustning, m . 

a. o. f artyge t ä r o m e d e lb a rt k l art t i ll st ri .cl. 

Ur strategisk synpunkt är olja oänd ligt att fö r e

draga framför kol. 

.. 3 ) U _r t takti sk sy npunk t . OljeelclJ1ling, rä tt 

skott , ger m gen rök. Ett fartyg ell er en flo tta bör 

sålu~~da _i cke_ I~ormalt b eh öva r i,skera a tt rö j a sig på grund 

av r ok till folJ d av dål ig el dning ell er dålig olja . Vilken 

stor taktisk för del, ,som ligger i detta förhållande beh ö-
. .. ' 

~er eJ narmar e u tläggas. Mecl 1\:olelcluing är det omöj _ 

h gt at t . vid påskyffling av kol undvika rökpustar, som 

framkallas av att kall luft insläpp es i pannorna. 

Oljeeldning 'är fri från sot och aska även vid gång 

m ed hog fart. Fartyget bli r icke nedsmort med sot var e 

sig f rån egna ell er andra fartygs skorstenar. Bryggper

sonalen samt riktaee och i1~tjäningar v.icl akterut placera 

~l e torpedtub er och kanoner beh öva. ej använd a otglas 

ogon och utsättas ej för att få synförmågan tillfälligt ell er 
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permanent nedsatt genom kringflygand e so tlwrn. Kano
n er, torpedtuber och torpeder utsättas icl;:e för haveri er 
till följd av sotkorn, som fastna i mekani•smdelar elle1· 
smörj m edel. Sildena beläggas icke av eget sot. 

Framför gående fartygs rök hindrar ej efteeföljaud e 
fartygs eldgivning även i lovartsläge i förhålland e till 
fienden. 

Oljeeldning medför förmåga . att utl ägga avsiktliga 
rökskärmar till skydel för eget eller annat fartyg . 

Forcering av pannorna unelerlättas betydligt vid olje
eldning såväl vid behov av hastig påeldning sbllaliggancle 
som vid behov av hastig fartökning under gång. 

Oljan är en fara såtillvida, att en granatträff i en 
olj etank lätt kan medföra hela fartygets förlust på gnmcl 
av de häftiga eldsvådor , som framkallas härav. Denna 
fara kan dock minskas genom att förlägga oljetankarna 
helt unel er vattenlinjen. 

Olj.an ·lämnar intet skydd mot fientliga träffar p<1 
smnma sätt ,s om en fylld kolbox ' i och över vattenlinjen. 
Det · 1å dock ihågkommas, att en tom kolbox intet skyeld 
lämnar, samt att de övre delarna av en kolbox, 1d. v. s . 
de över ' "attenlinj en befintliga tömmas först. Skyclclet 
av kol i boxarn-a är saluncla endast eventuellt. 

Väger man olje- och koleldnings för - och nackdelar 
mot varandra, måJste man givetvis komma till elen slut
satsen, att u n d e r l å t e n h e t a t t v i d k o m m a n d e 
n y b y g g n a d e r a v j a g a r e f ö r ·Sv e n s k a f l o t t a n 
ö v e r g å t i l l r e n o l j e e l d n i n g ä r o u r ·S ä k tl i g. 

Vi hava så mycket mindre skäl att undvika den rena 
oljeeldningen, som engelska flottan eft.er mer än fyra års 
krigserfarenheter och t r o t s a t t o l j a m å s t e i m p o r
teras till det kolproducerande England, un
der och efter kriget förändrat en mängd moderna kol
brännande fartyg av alla storlekae till oljebrännare pi't 
grund av ol j eeldningens ojämförliga fördelar. 
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II . Torpedbestyckning. 

Den moderna skeppsbyggeriteknikens oerhörda ut~ 
veckling med hänsyn till större örlogsfartygs skydd mot 
undervattensträffar nödvändiggör en betydande ökning 
av torpedernas sprängladdning. En laddning av 250 a 
300 kg. av kraftigaste brisant sprängämne torde . numera 
ej kunna anses onö-digt stor. · 

Det medelsvåra artilleriets mycket ökade skottvid
eler ·samt dess 1Stora träffmöjligheter även på stora sl\.jut
avstånd till följd av användande av centralsikten, även
som artill erifartygens ökade farter och utvecklade anti
torpedfartygstaktik fordra för dagtorpedanfallet en stor 
ökning av torpedernas såväl porte som fart, samt för natt
torpedanfallet någon ökning av porten jämte största mö j
liga ökning av farten. 

En för dagtorpedanfallet taktiskt tillfredsställande 
torped måste sannolikt numera kunna prestera minst 36 
knop på 14 ,000 m. chstans . Redan en torped , som gör 
33 knop på 12,000 m. elistans är mindre tillfredsställande, 
enär elen tvingar till mycket förliga skjutlägen, utan att 
dessa medföra t illräcklig garanti för att torpeden från 
sannoli·ka skj utavstånd skall nå fram till ett mål ( enelast 
e n f o r m e r i n g är und er dager tänkbar som mål ), som 
uneler hög fart v.erkställer unelanmanöver genom gir, un
derstigande 4 str eck 

För nattstrielen måste torpedernas fart utvecklas till 
elen högsta möjliga (50 a 60 knop böra f. n. eftersträvas ) 
med en elistans av 3 a 4,000 m. 

De framställda fordringarna på torpeder framkalla 
givetvis en kaliberölming ~ill m i n s t 5 3 c m. Om man 
nu· skull e stanna för en mindre kaliber , kommer man 
med säkerhet att inom två år från dato hava funnit , att 
mai1 har gjort sig skyldig till en halvmesyr, som då är 
irreparwbel. Vad vi behöva är vapen med utvecklings 
möjligheter - icke leksaker. 
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Det har under världskriget och speciellt undee s ka
gerrakslaget visat sig, vill;:a sto ea svårigh et er cl et mötet' 
att uneler dager framföea ett samlat torpedangeepp och 
att ut skjuta torpederna i fält förbanclsvis. De fl esta an
grepp hava blivit mer ell er minclee splittrade , och i många 
för att ej säga i de fl es ta fall har ett fält omfatt at enel ast 
en end a. jagar es torp eder. Följden häraY äe. att fo rdean 
på a ntalet tuber per jagare stegras. 

De grova och tunga torped erna medföra, att omladd
ning av tub erna till sjö<ss blir svår; redan m åttlig sjögång 
tvärs på livet ell er på låringen tord e omöjliggöra torpe
dernas säkra framförand e till tub erna fr ån vilken som 
h elst pla·ts i fartyg·et. 

Antalet tuber m ås t e clädör vara stort , för att antalet 
i hamn klargjo rda torp eder skall bliva tillräckligt . Mi
nimiantalet tuber bör sålunda sättas till 6 st. , lämpligen 
placerade som trippeltuber. .\ and ra siclan bortfalla alla 
forcl .ringar på omb ord föevaracle r eservtorp ecler. 

Tuberna böra anordnas m ed avfyrning från beyggau 
att användas i första hand unel er dagstricl. r['orped sikten 
och orderapparater till tuberna böra placeras på bryggan. 
Som reserv och för att under Yissa förhålland en a nvändas 
unel er na:ttstricl böra jämväl tub erna för ses mecl sikt en och 
avfyrningsanordningar. 

rrub erna böra för ses med anordningar föt' om stä ll 
ning aY torpederna, utan att dessa behöYa utcleagas ur 

tuheena. 
Fö r beredande aY go da ori enteringsmöjligh et er m ecl 

hänsyn till det taktiska uppt-rädandet under dag lorp ed
steid m å•st e jagarna förses med avståndsmätare. som giYa 
pålitliga utslag på de stör sta avstånd , varifr ån ett toq}ecl
angrepp med sannolikhet kan komma att igångsättas. 
el . v. s . '15,000 a 20,000 m. Installerande ay tvenne dy
lika instrument är en fördel , som om möjligt bör till
godoses . 
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III. Artill eri. 

Den allmänt veded agna jagarekalibem är f. n. '10, 2 

ell er 'l O,ö cm. En del stora utländ ska jagare ( " fl otilla
l eacl,ers") äro emellertid förseelda med långa '1 2 cm, l;:a -
noner m ed 'sko ttvidder upp till '15 ,000 m. -

ö st·er sjön är ett farvatten, där dimma och disa äro 
mindre ofta förekommande än i No rdsjön. Sommartiden 
har man ofta nog att rälma m ed förhär skande klart väder, 
och även andra årstider är det icke sällsynt, att föremål 
bortom horisontBn klart m skiljas för blotta ögat. 

I Östersjön uppträdande jagare kunna sålunda tänkas 
f å eld på sig på betyd ande avstånd från kryssae'e ell er 
sina likar. Att unel er såda na förhålland en icke kunna 
besvaea elden är med hänsyn till besättningens moral yt 
t er st betänkligt. 

J agaretjänstens natur uneler krig är dessutom sådan, 
att jakt från långa avstånd visst icke är ute•sluten. Om i 
så fall egen fartöv·erlägsenhet är liten eller fi end ens av
stånd till skydelande större fartyg eller hamn är kort, är 
det för en jagande jagar e av vital b-etydelse att äga lång
·skjutancle och p å l å n ga avstånd välskjutande 
artilleri, så att elen j agade fienden i tid kan h ejdas och 
för störas. Vid reträtt undan starkare fiend e är det av 
vikt att icke bliva "ciutranged" . 

Doe•ssa taktiska synpunkter tala sålunda otvetydigt för 
en långskjutande kanon med bästa möjliga ballistiska 
egenskaper. Fordran på kraftig projektilverkan utesluter 
alla kalibrar uneler 10,5 cm., och alla skäl peka direkt på 
den långa '1 2 cp1. kanonen såsom det för våra jagare 
lämpligaste huvuclartilleriet. 

Skulle det med hänsyn till viktsförhållandena bliva 
nödvändigt att välja inellan en kort 12 cm. kanon och en 
lång '10, 5 cm. kanon skall elen kaliber väljas, som skjuter 
l-ängst och bäst på 6tora avstånd. Att en ny kaliber even
tuellt behöver införas , vilket skull e komplicera flottans 
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ammunitionsanskaffning och ammunitionsersä ttning. är 
icke något bärande skäl em ot 10, , cm. kalib ern, emedan 
denna kaliher i alla händelser icke lcan undvaras såsom 
lämpligaste u-bålsartill eri , ej heHer såsom luftadille ri 
v-are 1sig å kustfästningar eller artillerifadyg . 

För att åstadkomma god eldledning vid bredsideeld 
kan kanonantalet teor etiskt sett icke under några förhål
landen sättas lägre än 3 st., och fordran på långskj utning 
medför fordran pa hvettage, som m edgiva minst 40 o 

elevation , vilket i sin tur medför vissa konst ruktiva kon 
sekvenser i form av kanonfundament, som. sträcka sig 
ned till k.ölsvinet. 

Det kan emellertid starkt ifrågasättas, om ett antal 
pjeser av endast 3 st. ät' ur takt isk synpunkt t il lfredsstäl
l ande. 

I breel sidan erhåll-as 3 pjeser , Yilket är teoreti•skt till
räckligt. I långskeppsriktningen k~n emellertid icke er
hållas mer än 2 p j eser i ·ena riktningen och en i el en a ndra 
därvid en kanon behöver uppstäHas minst 2 m. över däck. 

I betraktande av de, såsom förut nämnts, för jagar e, 
man torde kunna säga som regel vid artill eris·trid, före
kommand e jakt- och r eträttlägena är det av ytt.ersta ' vikt, 
att verksam ·eld kan avgivas nära rakt för - ell er akteröver . . 
Detta kan icke åstadkommas med en enda kano n, enär 
e ldl edningen blir ytberst osäker. Eld på långa avstånd 
med en enda kanon bli r rätt och slä tt fågelskytte, el. Y. s. 
alltför mycket beroende av slump en. 

Vid bestämmand e aY kal ib een böra sålunda även 
dessa faktorer noga tagas i öv·erväg.and e. Id ealet ur ar 
tilleri~akti sk synpunkt är giY eiYis 4 st långa 12 cm . ka
noner, uppställda i 2 våningar , 2 st. föru t och 2 st . 
akterut 

Därnäst att fö redraga ä t·o 4 st. kanoner , antingen 
korta 12 cm. ell e r långa 10, 5 cm . aY elen typ , som skjuter 
längst och på långa avstånd bäs t. 

Nö clYändigheten av bästa m öjliga eldl edning, fram 
förallt m ed hänsyn till skjutning på långa håll , medför 
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en oaYYislig fordran på inföt'and·e aY centralsikten för 
hela huvudartill eriet . Hädill kommer nödvändigheten 
jämväl ur artill erislisk synpunkt av go da avst åndsmätare 
samt behov av avståndsk}ockor och avstånclsindikatorer, 
det senare instrumentet jämvä l tillledning för torpederna. 

Fo rd ran på eld uthållighet m edfö r krav på stor am.
munitionsutredning. Huvudmtilleriet fordrar på grund 
av sin fåtalighet , minst 150 skott per kanon i clurka.rna. 
Pro j eldilslaget bör till övervägande delen vara spräng 
granater . 

IV. Utrustning för nattstrid. 

För belysande av artill eriets och unel er vissa förhål
lanelen torpedernas m ål uneler nattstrid fordr<as införande 
av lyspr ojektiler. Om strålkastare anses erforderlig_ för 
belysning av m ål i vissa speciell a fall , bö r dess kallber 
även å jagare vara minst 90 cm. 

Y. Utrustning mot luftanfall. 

En1ot luftanfall foedras en snabbskjutande luftJ"anon 
med hög elevation. Kalib ern på denna kanon kan ur 
eff ektsynpunkt icl<e sättas lägre än 75 mm. Med hänsyn 
till fartygets lätta byggnad kan den ej h eller gärna sättas 
högre. Denna kanon bör för eldgivning mot luftfartyg 
förses m ed minst 200 skott spränggranater med tidrör 
samt för att uneler nattstrid tjänstgö ra som belysnings-' . kanon för det fåtaliga huvudartill eriet, vilket ICke får 
störas och försvagas genom att en av dess egna p j es er 
skjuter lysp ro j ektiler , u trustas m ed minst 50 st. sådana 
projektiler. 
. T ill skyd el mot kul spruteanfall från luftfarkoster' på 
låg höjd bör j ag'aren hava tillgång till minst 2 st. tunga 
kulsprutor , enär luftkanonens eldhastighet icke äe till 
fyll est i e tt sådant fal l. 
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VI. Utrustning mot ub. 

Förutom. artill eri och torp eder bör jagaren mot ub . 
för ses m ed minst 4 -s t. fällningsapparater för cljupbomb er. 
Djupbomberna böra för ses m ed en laddning av minst 150 
kg . brisant sprängämne. 

VII. Minutrustning. 

J agaren bör för ses m ed anordning·ar för utläggning 
av minor. Dessa anordningar b öra, då mineringsuppdrag 
icke är för eståend e, kunna förvaras i Iancl ell er å a nnat 
fartyg. 

rrm skydel mot minor bör j agaren förs es m ed pam
vanuteustning. 

VIII. Utrustning för maskering. 

För maskering av egen styrka·s r ör elser bö~· jagaeen 
förses del s med 2 st. fas t i a:k.terskepp et inbyggda dim
bilclningsapparater , dels m ed rökb ildi1ingsbrännaee å ång
pannorna, dels med minst en fällhar dimbildningsb oj. 

IX. Signalanordningar. 

J agar en bör förs,es med trådlös telegraf och telefon 
av m odernaste type'l·. 

A v optiska signalanordningar böra finnas dels vanlig 
utrustning ~av signal- och s·emaforflaggor , toppsignallan
terna m. m., dels signals brålkastare för dag- och nattsig 
nalering av två typer, varav en större c :a 2 5 cm., fast 
uppställd användbar jämväl för navigerings - och manö
verändamål unel er mörker , till ett ·antal 'av 2 st. , samt 
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en mindre, rö rlig typ i erford erligt antal. Samtliga sig
n al.steålkastare böra för ses m ed sikten. 

Av akustiska signalanordningar torde eeforclras jäm 
väl un cl ervattenssignalappa ra t ee för upptäckand e av u
]Jåtar samt för navige ringsändamåL 

X. Navigerings- och manöverutrustning. 

Navigering och manöver böra kunna skötas fr ån 
minst 3 platser i fartyg1et. Kompasserna böra för ses med 
anoedningar för noggrann s tyrning. I händelse av att 
gyrokompasser install eras, bör likväl min t en m agn et -
kompass finnas. · 

Maskin- och omloppstelegrafer böra förses med er
forclel'li g reserv i form av talrör . 

Navigerings- , m an över - och signalper sonal böra b e 
r edas torra upp ehåll splatser , vilket medför fordran på en 
h ög brygga. 

FC bör för ses m ed eu sovhytt på bryggan att använ
das und er gång, då hans näevaro på kommandoplatsen ej 
erfo rdras. Dessa fordringar på brygga kunna ej uppfyl
las utan införande av d'en ngelska jagarebryggan eller en 
liknand e brygglmnstrul<.tion. 

Jämväl minst en av r•ese rvkommancloplatserna bör 
vara helt inbyggd för a tt vinterticl en även lämna skydel 
mot väder och vind. · 

F ör förtöjning· och fö rhalning bör förutom ankar 
spelet på backen finnas elt maskindrivet sp el på däck 
a kterut. 

XI. Sjömansmässig utrustning. 

Räcken på däck och överbyggnader böra vara hö ga 
och kraftiga, så att en man ick e kan falla överbord vare 
sig över eller geno'm räclcet. 
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Av båtar erford ras en motorbåt , en slup , en valbåt 
och en torp edbåtsj oll. Dessa böra ständigt hänga un.der 
sina dävertar, vilka böra vara av i princip samma kon
struldian som å våra älclr.e jagare t . o. m . Munin . Ko
bryggor och båtskrån utgöra onödig bela;mring av farty
get och medgiva icke tillräcklig t hastigt utsättande av 
båtarna vid behov. - · 

Livräddningsflottar böra finnas , b eräknade att kun
na upptaga hela besättningen. 

Ankarena böra vara patentankare, som direkt invin 
das i klysen, så att lättningsarbetet icl"e behöver taga 
längre tid än som är absolut nödvändigt, enär alla andra 
anordningar utgöra ett hinder för jagaren att komma 
hastigt i väg och att sätta full fart , så snart ankaret är ur 
vattnet. 

Kraftig bogseringsanordning med goda förbindningar 
i däck och fartyg ssida s amt gToft bogseringsgo ds bör in
gå i u trustnii1gen. 

XII. inredning och beboelighet. 

Fartyget bör så inredas, att varje man ombord kan 
stö r sta möjliga mån känna det som sitt hem. 

Stor uppmärksamhet bör ägnas åt hygien och snygg
h et , och var j e personalkategori bör, så långt utrymmet 
räcker, förses med egna bad- och tvättrum. 

IFörslag tiil jagare fÖl' svenska flottan. 

De for dringar i olika avseenden, som i det föregå
ende fr am ställts sås·om f. n. föref intliga, leda till ett lin
gerärligt förslag till j agar e typ , som återfinnes å vidstå
ende skiss , därvid dock bö r anmärkas, ·att skis·sen icke 
i alla avseenden ~tr hänsyn till de i de.t föregående fram
ställda fordringarna på artilleriet. Av tekniska skäl har 
det emellertid varit omöjligt att inarb eta dessa å skissen. 
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Skissen, som icke gör anspråk på att vara i skepps
byggeritekniskt häns eende korr ekt , framställer ett far
tyg om c :a 85 m . längd i vatt enlinj en, 8 m. största bredel 
och ett skrovdjupgående av omkring 3 m ., vilket torde 
giva omkring '1 ,000 tons deplacement. 

Best yc kning och militär utru s tning. Be-
styckningen utgöres av 

2 st . 53 cm. trippeltuber , 
3 st. långa 12 cm. k. , 
t st. 75 mm. l. -k. , 
2 st. tunga kulsprutor, 
4 E:. t. fällningsapparater fö r djupbomb er mot ub. 
Placeringen i övrigt framgår av skissen. 
Fartyget utrustas m ed 2 st. fa sta dimbildningsappa

rater i akterskeppet samt 1 st. dimbildningsboj på däck 
längst akterut. 

Huvudartill eriet fö rses med centralsikte på främre. 
övre bryggan samt en reserv å aktra bryggan. 

3 m. avståndsmätare uppställas på främre övre och 
aktra bryggo rna. 

Minfällningsanordningar, paravan och en 90 cm . 
strålkastare ingå i utrustningen. 

Inredning m. m. 

ö v e r b y g g n a el e r . I fö rliga däckshuset anordna~ 

3 rum ~ Det förli ga av des sa anordnas som orderöver
föringscentral föe artill el'iet; de båda aktra som gnisthytt 
r esp. badhytt för UO . 

Ovanpå detta däckshus plac eras undre bryggan. 
Denna förses midskepps m ed ett hus av samma dimensio
n er och med sctmma indelning som däckshuset å backen . 
De 3 rummen avses till styrhytt, navigeringshytt och hytt 
för FO. Utrymmet på sidorna om styrhytt m. m. avses 
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f ör sio,nalp ersoualen, och här upps täll es på varj e sida en 
25 c~1 . signalstrålkastat' e å fasta lavettage. Däejämte 
anordnas förvaringsplatser för all annan signalmateri eL 
I styrhytten place0as styrl,;:o mpass, ratt, maskin- och om
J,oppstelegrafer m. m. 

övre bryggan, som ät' placerad på ta ket på däcks
huset , clisponee!ls enligt följande: Midskepps på förl~ant 
placer as n ormalkompassen, vid ena siclan en stor ~(?rtlacla, 
el en andra sidan lämn as fri för FC ell e 1' O, som eJ a r upp
tagen av navigering och ma növer . Kommunikation med 
styrhytt en för order anordnas genom en lucka i take t samt 
ett gr-oft talröe från nonnallwmpassen. 

Akter om kommandoplatsen uppstä llas på båda siclo t· 
torpedsikten, orderapparater och avf~rrning,s lmappar till 
torpedtuberna samt avstånclsänclringsinclikatorer. Mild
skepps ·akter om kommandoplatsen uppställas -akter om 
varandra centralsikt och en avståndsmätare på -så höga 
stativ, att höjden ökas ett trappsteg för varje akter om 
någo t annat uppställd anordning, så att alla hava fritt syn
fält för i.iver od1 åt sido rna. Från centralsiktet ledes eti 
gr-oft talrör ti ll orderöverföringscentralen i backshuse t, 
där • vs låudsklocka och uppsättningstelegeafee placeras. 
På cenll'alsildets stativ placeeas orderöverförings - och 
sid sättningstel egrafer för artiller·iet. 

I däckshuset mellan torpedtuberna inrymmes i däcks
planet n edgång till UO-messen och därovanpå re-serv
kommandoplats, utrustad so m styrhytten på undre bryg
gan jämte en kortlåda. 

I däckshuset akter inrymmes O-nedgång, b adrum 
för O, en O-hytt samt O-kök. 

Ovanpå detta däckshu s anordnas på förkant en aktra 
brygga med s tyrkompass, maskintelegrafer, talrör och 
reseevratt endast för hancl'styrning. ( öveiga rattar böra 
va e a enelast f ör ängstyrning ) . P å akter kant placeras en 
reserYelcll eclningsplats m ed centralsilde och en avstånd s 
mätare. Centralsiktet bör stå akter om ·och lägre än av 
ståndsmätaren (skissen oriktig ) . 
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övr e tro ss botten under backen i höjd m ed 
huvuddäck disponeras på följande sätt: 

Akter om kollission sskottet är en tr-ossbotten för in
till 40 m an. Om styeb ord akterut inredes en mess för 
6 UO 3 :e gr. ( 4 eldrumsmaskinister , torpedmästare och 
rustmästaee ) . M id sk e p ps akterut inredas tvenne tvätt
och badrum för K. och meniga samt akter därom kök för 
ro och manskap. Borelvarts akterut p laceras WC för 
ro och manskap. 

rr r o s s el ä c le I cellen akter om kollissionsskottet 
kan inrymmas verkstad och förr åd för nrstmästaren. 
Akter därom ligge r en trossbotten för intill 30 man däcks
manslmp och akter cläeom elcl aeemess för intill 30 eldare 
(fl era erfordras med säkerhet ej Yicl r en oljeeldning) . 

I hålskepp et uneler nu nämnda avdelningar imym
mas kettinglå r , proviantförrårl och ammunitionsdurkar 
för förliga 12 cm. kanonerna. 

Eldrummen äro b eräknade giva utrymme för 3 st. 
olj e eld wcle Yarro\vpannor samt brännolj etankar. S Idssen 
antydee 2 pannor till aktra skor' st en en och en till el en för
liga. Denna placering kan naturligtvis omkastas . Akter 
om eldrummen följer maskin rum. 

Akter om maskinrummet inredes GO -mess för UO 
2 :a g e. ( 8st. i mess en ) samt hytter för upp b. -styrman, 
11ppb.-mask. och reclogöeare. Und er UO-messen plac eras 
75 mm. ammunitionsdurk ·samt källare 'och förråd. 

Därefter fö lj er O- inredningen enl. skis sen. Gun-
rummet är placerat tvärsöYer fadyget akterut. Und er 
0-imeclningen p lac eras förråd , l\ ällar e och ·aktea 12 cm. 
a mm u ni tiousel urkae. 

A kter om O-inredningen inrättas e u mess för 5 a 6 
däcks- UO 3 :e gr. 

· I akteeskarpet inrymmas rod eromkoppllnga 1' , 2 st. 
fasta dimbildare samt verkstad för torp edmästaeen. 

Rod erl edningen akter om maskinrumme t bör clJ'agas 
und er trossdäck ( = unel er vattenlinjen ) . 
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V a t t e n t ä t i n d e l n i n g. Alla vattentäta s kott 

dragas upp till övre däck. · Vattentäta dör rar förelwmma 

icke genom skotten med undantag av till gunrummet för

ifrån. Alla luckor i huvuddäck gö ras vattentäta; luck

karmarnas form torde böra vara cirkulä r. 

St <orlek och ko st n ad. Vad utrymmet b eträf 

far torde el en skisserade jagaren vara tillfyllest. Skull e 

det emell ertid visa sig, att man icl\'e inom en kostnad av 

låt säga 9 miljoner kr. och ett deplacement av c:a '1 ,000 

ton, kan tillgodose de enligt det föregående framcleduce

rad·e minimiforclringarna, måste deplacementet ökas så, 

at t en tillfreclsstälfande jagaretyp framkommer . M ed el et 

rel,ativt ringa antal far tyg rav varje typ, som vi för näl'

varand·e kunna påräkna att bygga för svenska flottan, ä r 

det av yttersta vikt, att de typer, som byggas, äro fullt 

moderna i alla avseencl,en. Det måste betecknas som 

falsk ekonomi att för att spara in låt säga '10 o/o av ny

byggnadskostnaderna uppoffra mycket viktiga egens lmper 

hos fartygen , till vilka måste räknas fart och sjödugligh et 

(varförutan vi ingen vart komm;,t vare sig i offensiv ell er 

defensiv krigföring ) , aktionsradie , bestyckning, sjömans

mässig utrustning och b eboelighet. Man må noga hålla i 

minnet en av världens förnämsta marinorganisatörers, 

lord Fishers ord (" Records " sid. '154 ) : " It must ne

ver be forgotten that every pen n y not spent 

in a fighting s hip or o n a fighting man is a 

p e n n y t a k e n a w a y f r o m t h e el a y o f b a t t l e" . 

September-oktober 1920. 
E. Ö. 
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Innehåll i åts~illig~ maritima och krigsveten

skapliga tidskrifter år 1920. 

.·hUIIc1'i oeh hand va pen. 
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Kungjo-rda patentansökningar. 

Datum l Diarii- l 
n tunm er 

18/9-:!0 1314/19 

2410/ 19 

25/9-20 2112/20 

2/10-20 11 56/ 18 

3092/17 

9/10-20 5361 Jl9 

5581 f l9 

16/ 10-20 434/17 

434/18 

Uppfinningens a r t. 

Anordning Yicl 3"'Toko mpasser. · J. Perry, Londo n. 

& S. G. Brown, Nortll Acton . 

Kompass, särskilt använclbar för fly gmask iner . E. 

Neub er , C11arlotten1Jurg. 

P ä hjulskenan verkande broms spec iellt avseeld för 

artilleripjäse r. Fri ecl. Krupp Aldi engesellschaft, 

Essen-Hullt' . 

Anordni ng fö r t ändning av clrivl acldnin gen vid pro

jek tiler. A. \Volff, Berlin. 

Sprängämnespatron. J. C. 'risell , Stockholm. 

Mekani skt ticlrör . Friecl. Kwpp Akt iengesellsch af t, 

Essen. 

Mekaniskt t idrör. Friccl . Krupp Akti engesellschaft. 

~~ss en. 

P ejlstock för mätning av vattenståneJet skepps-

rum. A. \\i i11iams, Kri stiani a. 

Hik tn ingsinclikator Jli t' untl ervattenss ignalering. A. 1
1 U. Sämmark, Göte!Jorg. 




