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Årsberättelse i skeppsbyggeri och maskin
väsende år 1922. 

AYgi 1·en 1·id Sällsk<1pets sa mmant r~irlc rkn '1 oktober 18:22 
a1' Jrrlamotcn Lindgren. 

Under .första delen av år 1922 har vår flotta tillförts pan- Svenska 
sarbåten "Gustaf V", det tredje och sis la av dc till Sverige- Flottans ny-
divisionen hörande fartygen. Denna den modernaste och byggnader. 
kraftigaste av vår fJoltas formationer år sålunda fullbordad 
efter en l>yggnadsp'eriod, som på grund :w dc genom kriget 
.förorsakade svårigJhetcrna atl erhålla för fartygen oundgäng-
liga delar 'Såsom pansar och en del mflskineri kommit alt 
sträcka sig över en tidrymd av 10 år. 

Då uli för egående årslberiittelsc ingående redogjorts för 
dc föregående fartygens egenskaper och arrangcmentct av dc
ras maskineri, må det beträffande pansarbåten "Guslaf V" 
vara tillräcklig att omnämna, att densamma i allt är elt syster
fartyg till "Drottning Victoria". H.esuliaten av de ingående 
provturerna hava även i stort sett visat god överensstämmelse 
med de från "Drottning Victoria" erhållna, ehuru proven med 
"Gustaf V" blcvo företagna under svårare ,förhållanden, här
rörande från en olämplig årstid. Den högsta fart, som far
lyge t därunder uppnådde, var 23,,; knop uti medeltal av två 
löpningar över distans . l\folsvarancle på samma sätt beräk
nade fart var för "Droltning Vicloria" 23,,., knop. 

De övriga från "Gustaf V :s" provexpedition erhå llna siff
rorna för fart, hästluaftcr, varvantal och ängförbrukning 
fram gå av vidslående tabell och lnmna utan undanlag sägas 

Tidskrift i Sjöv(·isendet. ,_Il 



- 590-

Maskinprov med pan. 
Sammandrag av bränsle. 

Deplacement ::::: 

Bränsleförbrukning kg . 
--o: 
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(!) p 
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het < '"' .,. 
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~ 
~- m l ,ss ... ~ 7,920 = 

---- '"O ;:l '"' p 

'"' o H-, Pr timme '"O .,. 
t:3 """ s (!) 

Dag Kl. "" :-' Kol Olja 'r otalt p p' 5' l P r Totalt AHK 

l 
15/1"1 l ,45- 4,45 3 - 116,35 14,3 3,210 11,948 1

) - 11,948 3,675 l ,u --- - ----

lOj J2 9 - 12 l 3 - 11.17,75 - 4 l 3 g-~ 11,962 ')1--=-
l 3,680 1,09 ~1 __ , _1_1 --

---- --- - - --

14/t 10.30--7 ,30 9 - 18:2,65 :21,02 15,585 97,086t) - - 12,136 0,779 
--- -----

> 12 --7 7 - 183,15 21,08 15,780 83,193 - 83,193 1 1,885 0,753 
-----

> 10,45- 12 l 15 179,4S 20,73 14,242 13,8931
) - 13,893 13,893 ~ --

l > 1-2 l - 18.±,33 21,15 15,748 - - - -- -
j-- --- ---------- - ---
l > 4- 5 l - 184,ao 21,22 15,045113,214 - 13,2 14 13,214 0,820 

--- ------ ___,____ 

21 955 l,oo 
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sarbåten «Gustav V« 
yatten och ång förbrukn ing. 
7,000 ton. 
~ 
Uppmätt kondensat. 

pr bm . 

'L' otalt 

Li ter Kg. 

Ångpa nn or CfC1 
M, 

O • 

W Bränsle Ånga 5· ~ 
< ~ kg. pr kg. pr .~ S 
~ ~ tim. tim:::· ~ §. 
(!) '<i ---- >-?o 
~o t-ri. 

-g r. ~'"d 8 '"O 8."'"0 ~'"O~~ 
~::::;! &""~ ~""'= ~:""'S o....t-: g: 

..- ,.;.8'<1S f;;,-';;_g o 

Anmärkningar 
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1
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l 
- - - ---1 

1 
~·• , l , l l 1 1 U-turbiner från kopp- ' ) Kl. 8,45-12 

28,1"0-) 1 28,620

11

8,38

11
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--=- -----=-~ 14,513,tt l'i8 - - - Hela uthållighetsprovet1 
1
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_-_ _ -=-'-=-'12 13,0 3,03 l H 1-=--=- - Hj älpånga till turbiner[ 
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---------- Hjälpänga direkt till --------
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·:>'·) Vid beräkning av avkokad ängmängel är till den uppmätta kondensatmäng· 
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väl fylla herälligade förväntningar. Det må emellertid ihåg
kommas, att i tabellen angivna <sifiror för bränsleåtgång måste 
betraklas såsom ej fullt tillförlilliga, då dc i allmänhet här
röra från väl korta mätningsperiodcr. 

Sam Lidigl med "Gustaf V: s" ~p rovturer företogos även 
sådana med tmdervattenslJåten "Uttern", även den det tredje 
och sist färdiga fartyget i en division av liknande. På grund 
av den cför undervallcnshå tvapnct anbefallda sel<I·etcssen kan 
emellertid med ,hänsyn till årsherältrlsens inflytande i Tid
skrift för SjövLiscndet. icke vidare ingås på erhållna resultat 
iin omnämnan<le aY, att dc mc<l rätla Jwnna betecknas som 
goda. 

Som ett led uti det uneler världskriget etablerade samar
betet mellan dc stora engelska och amerikanska flottorna in
gick utsändande av tekniska representanter från den ena ma
rinen till den andra för tillgodogörand e av tekniska erfaren
heter och lämnande av evcnluclll iinsl<adc upplysningar och 
del vid nya lwnsl ruklioncr. Det ~ir därför av det största in·
lressc att taga del av dc erfarenheter och omdömen om den 
amerikanska fiollans konstruktionsprinciper, vilka komma till 
synes uti ett .föredrag, som hållits av den vid nämnda flotta 
uneler kriget ackrediterade medlemmen av Englands flottas 
lwnslrul<Lionsl<år, Mr. S. V. Goodall, särskilt enär dessa om
dömen kunna anses vara i hög grad vederhäftiga, såsom ul
Laladc av en person, vilken måste anses äga ingående kännc·
dom om båda dc största sjömakternas moderna fartygskon·-
struktioner. 

Bctr~i(Tan-clc de amerikanska fartygens kanontorn med Lre 
groYa l<anoncr i eLl torn framhålles, att uneler förutsättning, 
att sex kanoner i tv~\ sådana torn ve r kligen k u n de s k j u la lika 
säkert och lika fort, som samma anLal kanoner i tre torn, 
måste den stora vinslen i vild och utrymme, som accepteran
det av torntypen innebär, anses mer än uppväga den olägen
het, vilken angives av del kända argumentet "too many eggs 
in a b a ske l". Torntypen medför även många andra fördelar 
såsom minsl<acl l,ängcl hos citadellpansaret och fartyget, min-
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skad målyla för fiendens eld, bättre utrymme å däck m. m . 
Men kärnpunkten vid bedömandelligger emellertid uti ett rätt 
uppskattande av svårigheterna all konstruera tripletornel så, 

,a u dess ·kanoner kunna skjuta lika säkert och fort som dub
beltornets. Del naturliga sältct Jör ammunitionshissars för
läggande är i torncylinderns centrala del, men däröver kom
mer mittelkanonen alt ligga hindrande, och huru skicklig elen 
a merikanska konstruktionen än är, har man dock nödgats in
skränka sig till lvå hissar för lre kanoner, medförande icke 
l i ll fred ss lä l! and c anordningar för am m u ni Lions till försel till 
den mittersta l<anonen. 

Projektilerna äro icke placerade i siirskilda durkar utan 
uppställda på ett säregel sält, slående ringformigt på en fast 
pJaltform innanför det fas,ta pansarels nedre del. Dc måsle 
således överflytlas till elen rörliga torndelen vid de tillfällen 
då denna står stilla, genom etl antal öppningar i rörliga torn
cylindern. Fördelen av en dylil< anordning ligger uti vinslen 
av utrymme i fartygels undre del, där projektildurkarue 'bort
falla, samt således för dc aktra tornen svårigheten, all erhålla 
ti llräckligt utrymme såväl för ammunilionsdurl<ar som för 
propelleraxelgångar m. fl. till maskineriet hörande rum, min
skas . Det beskrin1a förvaringssättet för proj ektilerna anges 
emellertid vara synnerligen riskabelt för personalen och med
för med stor sannolikhet, att -projcklillillförscln till kanonerna 
vid sjögång oil1öj l iggöres, båda olägenheter av synnerligen 
a llvarlig art. 

De moderna amerikanska slagskeppens mest säregna 
-;kiJjal<lighct från andra nationers är användandet av den 
clektrisl<a luaflövcrföringen vid propellermaskineriet för möj
liggöran.de av ett lågt propcllenarvantal med samtidigt högt 
sådant hos ångturbinerna. En beskrivning över, huru denna 
d cktriska kraftöverföring ell er utYäxling Lir anordnad i prin
cip, har av föredraganden redan i en föregående årsberättelse 
lämnats, men hade uppgifter över inplacering och anordning 
av maskineriets olika rum rlå ~innu icke .blivit tillgängliga. 
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(Vidstående fig. l visar denna anordning. ) De ål la ång
pannorna äro placm·acle i var sin vallentäta avdelning, 
li ggande borelvarts om ångturbingeneratorrummcn, vilka 
finnas midskepps. Därigenom bliva rörförbindelserna mel
lan ångpannor och turbiner korta och enkla sam t skador å 
ånglcdningarne mindre sannolika. Ångttwbingcp erator erna 
äro förlagda i var sill rum med huvudkondensorerna direkt 
under turbinerna, varigenom exhauströr und vikas. Var j c 
generator har en särskild fläkt för luflavkylning. Cirkula
tionspump och luftpump samt övriga behövliga hjälpmaskiner 
·äro förlagda till undre delen av samma rum, som den turbin
generator de äro avsedda för. Vidare f innas uli varje genera
torrum ej mindre än 3 st. 300 lnY.-likströmsgencralorer, saml
liga drivna av ångturaJiner. Två av dessa äro avseelda för be
lysning och kraft till fartygels övriga behov och äro förbundna 
med sin särskilda hjälpkondensor, den tredje är avsedd alt 
lämna ström för huvudgeneratorns magnetisering samt till 
motorerna för alla till aggregatet hörande hjälpmaskiner, så
som cirkulations-, luft- och smörjoljep umpar m. fl. Samtliga 
dessa äro nämligen elektriskt drivna. Dc elektriska kablarue 
äro förda från generatorerna till ett akterom generatorrum
men beläget separat manöverrum, inrymmande fördelnings
tavlor med st römbrytare och alla konlrollinslrnment. Akler 
och borelvarts om detta manöverrum äro förlagda motorerna 
för de J'yra propclleraxlarne uti tre motorrum, varav det mid
skepps inrymmer Lvänne motorer för inneraxlarne. 

Vid hetraktande av planen över den amerikanska maskin
anläggningen får man omedelbart elt in tryck av, alt det ut
rymme, som maskineriet har krävt i förhållande till ång
panneanläggningen, är oproportionerligt stort även med av
seende fästat vid, atl en ångpanncanläggning genom använd
ning av oljeeldning och hög forcering numera tager mindre 
utrymme än förr. Detta är också förklarligt, enär den elekt
riska utväxlingen med sina två stora gci1cratorer och sina fyra 
stora propellermotorer givetvis måste bliva m era skrymmande 
än en mekanisk utväxling, biven om dennas växelhus för ifrå
gavm·anclc hästkraftantal ingalunda skulle fålt små dimen-
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sioner. Dessutom tillkommer vid det elektriska maskineriet 
det sannolik t oundgängliga manöverrummet med instrument
tavlor etc. 
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Mr. Goodall har för bedömandel av det amerikanska ma
ski neriet sökt jämföra detsamma med ett modernt kuggut
v~ix lat maskineri, men då ännu intet engelskt slagskepp blivit 
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11Jyggt med c;åclant och ej heller någon amerikansk slagkrys
sare blivit färdigsl,älld med elektriskt maskineri, har han nöd
gats göra jämförelsen mellan amerikanska slagsl<eppcn Te
nessce och New Mexico å ena sidan och engelska slagkryssa
ren Hood å den andra. 

Han finner därvid beträ!Iande del utrymme, som erford
ras för de respektive systemen, att "Hoods" maskineri utveck
lar 3 gånger så stor effekt per maskinrumsarca, som dc ame
r ikanska fartygens maskineri samt hcträiTandc vikten av de 
respektive maskinerierna, alt det engelska utvecklar 2 '/, 
gånger så stor elield per ton som det amerikanska. Under·
lägsenhcten i berörda hänseenden hos det elektrisl<a utväx
lingssystemet bestyrkes också av, att man icke i Amcril,;.a för
sökt tillämpa detsamma på lätta krys~: arc och jagare, för vilka 
fartygsslag besparing av vikt och utrymme är av utsl::lgsgi
vandc betydelse . 

Huru förhålla sig då de båda mask insystemen till var·
andra Ileträffande br~insleekonomicn och kan den större vik
ten av det elektri~:ka maskineriet uppviigas av ett på grund 
av bättre ekonomi förminslu1t bränsleförråd för en viss ak·
Lionsradic? Även härvidlag utfaller jämförelsen till det elekt-· 
riska maskineriels nackdel, i det ångförhrulmingen per 'häst
kraft och timme på "Hood" uppgives vara 0,, kg. mindre vid 
full kraftntveckli.ng, 0,,, kg. mindre vid en femtedels kraftut
veckling och 0,, kg. mindre vid en tiondedel av full kraHut.
\'eckling :än på dc amerikanska fartygen. 

Man frågar sig då efler anledningen" lill, alt. de ameri
kanska konstruktörerna :beslutat sig för den elektriska ut
växlingen, och torde :förklaringen ligga dels uti möjligheten 
att med detsamma vinna en tätare indelning av de slora ma·
skinutrymmcna i valtentäta avdelningar och d~irmed större 
trygghel mot sänkning genom torpeder, dels d•äruti, att vid 
ticlen fö r de amerikanska fartygens planläggning den ameri
kanska tekniken på den elektriska kraftöverföringens område 
otvivelaktigt var mera utvecklad än på den mekaniska utväx
lingens, när det gällde så stora krafthelopp som här ifrågava-
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rande. Man kunde däremot med den elektriska utväxlingen 
med rätta påräkna bättre resultat än med elen då ännu bruk
liga direkta tnrbinärifl.cn. 

Genom \Vashington-fördragcl har byggnaden av de ameri
kanska slagskeppen av "North Carolina"-klass inställLs. Pla
nerna för dessa väldiga fartyg, vilka voro avsedela att föra l 2 
st. 16-tnms och 16 st. 6-tums kanoner och med ett deplace
ment av 43,200 ton skulle göra en fart. a v 23 knop, voro emel
lertid utarbetade och •äro såsom exponent för det sista och 
modernaste arbetet inom amerikansk slagskeppskonstruktion 
lärorika. 

Vid anordnande av pansarskyddet, •se fig. 2, märkes, att 
den hillills vanliga konstruktionen med ett rlJrntet pansardäck, 
vars bordvarls:d cl sluttar ned till vattenlinjepansarets under
kant, förändrats och ersatts med elt 90 mm. tjockt, fullt hori
sontalt pansardäck, •utgörande tak på det av vattenlinjepansaret 
och tvärskeppspansarskotten hilclade citadellet. För och akler 
om detta äro fartygets sidor oskyddade, men till skyeld för styr
anordning och torpedrum samt till förhindrande av för stora 
läckage och därav förorsakade trimförändringar har avsetts 
ett 150 mm. tjocl<l pansardäck för och akter om citaclellci, 
nedsänkt an der konstruktionsvattenlinj en. Anordningen på
minner sålunda i princip i r:iilt hög grad om bepansringen på 
våra äldre pansarbåtar av " Äran" -ldass. Till skydd för cita
delltaket möjligen genomträngande krevadskärvor och från 
taket söndersprängda delar har emellertid inuti citadellet an
ordnats ytterligare elt lägre pansardäck, som även är hm·ison
talt, men 'blott :30 mm. tjockt. Förutom detta förefinnas p å 
fartyget ingen lunnare mot splint och lättare projektiler av
sedd bepansring, ulan har denna lwncentrerals i tjockt pan
sar, avsett att i möjligaste grad utestänga verkningar av även 
det grova artilleriels träffar från de vitala delarue av fartyget. 

Undervattenskroppens skydd framgår av figurerna 3 
och 4. Det kan korthet beskrivas såsom bestående 
av ett på håda sidor om fartyget befintligt system av 
långsgående skott, sträckande sig från en plats förom 
dc förliga ammunitionsdurkarue lill viil akterom de aldra 
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clurkarnc. Dessa lå ngskcppssl<Olt, som äro 5 lill antalet p å 
Yarjc sida, 1bilcla såltmeJa tillsammans med bordläggningen ej 
mindre än 5 vatlenbäla, omkring 3 fot breda skikt längs farty
gets sidor, vilka skild seelermera genom vallentäta tvärskepps
skott indelas i celler. Dc tre mellersta skiktens celler äro ~w
sedda att fyllas med brännolja, det yttersta och innersta slök
Lets ä ro avsedda till endas l luftfyllda celler. Innanfö r detta 
hordvar lsskydd äro fartygen, såsom r edan förul framhållils i 
samband med det elektriska maskineriels beskrivning, väl in
delade i vatten lä ta rum. Det ta skyddssyslems antagande !<är 
hava föregåtts av vidlyftiga prakhsl<a försök och und ersök
ningar. Det är tydligen :baserat på principen att hålla ett 
exp~osionscentrum så betydligt avlägsnat som möjligt från dc 
skott, som innerst begränsa fartygels viktigaste rum, saml på 
atl söka upptaga explosionscncrgicn utanför dessa genom det 
successiva motståndet vid sprängandet av u lanför liggande 
skott samt genom kompression av mellan dessa varande 
vätskcmassor. 

· Någon bulge såsom på dc engelska f"artygskonstruklio
nerna förefinnes icke. 

Det amerikanska skyddssystemet har emellertid en svag 
ptmkt. Det kan länkas, att torpeden trälTar ,fartyget på en 
plals, där oljetankarneredan på grund av bränsleåtgången äro 
tömda, och även om det kan tänkas, att oljan skulle kunna 
ersättas med inpumpat vallen , torde denna utväg endast mot ·
villigl tillgripas av elen maskineriet och 'bränslclankarne hand
havande personalen i betraidande av de driftstörningar, som 
sedan bliva en följd av brännoljans blandning med kvarstå·· 
ende vatten. En annan allvarlig invändning är möjligheten av, 
att explosionsverkan kan i olyckligt fall spränga melland,iicket 
och l'ämna detta öppet för valteninrusning med minskning av 
stabiliteten. Den engelska konstruktören framhåller slutli
gen även, att de många cellerna m åsle medföra ett vidlyftigt 
rörsystem med rörgenomgångar i dc olika skotten, vilket med 
cn:_;clsk -erfarenhet från Jutlanclsslaget anses kunna föror
saka en ytterligare utbredning av elen vattcnfyllning, som vid 
en triiiT är en direk t och oundviklig följd av skadan . 
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BeiräiTandc dimensioner ing av skroYmateria let har na
turligtvis det stora an talet långsgående skott med lillhörandc 
l\närskeppsindelning tvungit konstruktören ti ll den största 
sparsamhet. Man förvånas Yid upptäckten att för ett så stort 
fartyg såväl den vertikala sidans bordläggning som plåtbeldäd
naden å det närmast innanför liggande skottet är av endast 
9 mm. t j ock lek. De tre därinnanför liggande långskeppsskot 
ten äro av 18 mm. tjocklek i tydligt ändamål att här bjuda 
det största motståndet mot explosionsenergien. Dock torde 
det vara en bcl"'ättigacl kritik, om man anser en yttersta borel 
läggning av 9 mm. tjocklek såsom ,för tunn för att motstå för
rostning och frätning uneler en rimlig lidrymd även med om
sorgsfull vård och ofta förelagen dockning. 

De amerikanska slagkryssarue av "Lexington"-typ hava 
lil<aledcs, på grund av Washington-fördraget stannat vid elt 
blott projekt. Dc skulle blivit Förenta staternas första slag
kryssare, och i betraktande av att ingen erfarenhet från tidi
gare byggnad av dylika fartyg stod de amerikanska konstruk
törerna till huds, förtjänar dj,ärvheten i deras planer för dessa 
fartyg av den slörsta och kanske mest krävande art onekligen 
erkännande. Dessa p laner hade emellertid undergått flerfal
diga, genomgripande ändringar i det de först avsågo fartyg 
med 35 knops fart, tolv 14-tums kanoner och endast 5-tums 
pansarskydd, vilkas 180,000 häsLkraftcr skulle erhållas ur 24 
st. ångpannor. Den högst egendomliga placeringen av ång
pannorna i två våningar, varigenom bland andra olägenheter 
de övre skulle kommit ovan vattenlinjen, väckte emellertid 
häHig kritik. Erfarenheterna från kriget, vilka krävde kraf
tigare hepansring och hältre undervattensskydd samt den lika
lecles uneler kriget allt mera tillgripna utvägen att genom fin
tubiga, olj eeldacle pannor öka panncffekten hava föranlett, att 
de sista ritningarna till slagkryssarue visade fartyg, vilkas 
huvudegenskaper skulle blivit följande: 

Deplacement: 43,500 ton: 
Längel: 259 m.; 

Bredel: 32 m . ; 
Djupgående: 9,, m.; 
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Bestyckning: 8 s l. 1 6-tums och 16 st. 6-tnms kanoner 
samt 4 s l. 3-tums luftförsvarskanoner; 4 st. undervattens- och 
-± st. övervattens torpedo tubcr; 2 st. aeroplan. 

Bepansringen hade ökats Lill en tjocklek av antagligen ~l 

tum med ett pansardäck av 2 tums tjocklek, men torde ej 
varit fullt fastställd. Undervattensskyddet var i princip likt 

det för slagskeppen förut 'beskrivna. Maskineriet, som fort
farande var avsett alt utveckla 180,000 hkr. och bePäknadcs 
g<iva fartyget 33 '/, knops fart, torde, om det !blivit utfört, 
hava givit synnerligen märkliga erfarenheter i konstruktivt 
hänseende. Det skulle bestått 1av 16 st. oljeeldade ångpannor 
och fyra turbingeneratorer samt 8 st. elektromotorer, varav 
två arbetande på varje propelleraxel. Var och en av dc 16 
pannorna var sålunda beräknad utveckla ånga f,ör 11,250 hkr., 
vilket åtminstone för fartyg av annat slag än jagare torde vara 
hittills ouppnått. Utrymme för maskineri, särskilt motor
rummen var väl l i t et och :berättigar till re fl cktioncn, att var j c 
lyftning för utföra,nde av reparationer måste medföra vittom
fattande rivningsarbeten. Vikten och utrymme för maskine
riet voro emellertid genom sådana åtgärder nedpressade till 
det yttersta och skulle per axelhästkraft blott obetydligt över
skridit de på · "Hood" uppnådda, ehuru den elektriska tran-
formeringsmetoden av varvantalet konunit till tillämpning. 
I-I a de fartygen konuni t till utförande skulle således en rätt
visare jämförelse blivit möjlig att anställa mellan data från 
desainma och "Hood", ~in den i det föregående gjorda mellan 
"Hoods" och de amer ikanska slagskeppens maskineri . 

I motsatts mot sl agkryssarne skola Förenta Statcrnas Lilttn. 

f kryssare . lätta kryssare a Y senaste s'. k. "Omaha" -klass ärdigbyggas, · 
och torde dc resultat, som komma att erhållas med dessa far -
tyg, bliya av intre sse, då ~i v cn deras konstruktion företer nya 

och djärva drag. 
Deras huvuddimensioner bliva: 

Tidskri("t i Sjorii~enrlet · 



Jagare. 
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Deplacement: 7,500 ton; 
Längd: 167,, m.; 
Bredd: 16,,. m.; 
Djupgående: 4,, m.; 
Bestyckning: 12 s l. 6-tum kanoner, 2 st. 3-lum luftför

svarskac~Ioner, 2 st. övervattenslorpedtubcr, 2 st. aeroplan; 
Bepansring: En kort men bred siclobcpansring av 75 mm. 

ljockl elc 
På grund av det slora förhållandet mellan längel och 

bredd måste höga påkänningar i skrovmaterialet emotses ocl1 
särskilda förstärkningar ha inlagts särskilt vid den plals, cläe 
bepansringen upphör och sålunda aV'lJrotl i bordläggningens 
styrka förefinnes. 

Maskineriet skall utveckla 90,000 hästkrafter och fram·
clriva fartyget med 33 '/, knop. Detsamma består av 12 st. 
ångpannor i fyra pann r um och av utvä'\.lade turbiner ar lhe
tandc på fyra axlar. Något unclen-attensskydd i form av bulge 
eller genom sido-långskeppsskott förekommer icke, men har 
man sökt åstadkomma en viss säkerhet mot hela maskineriets 
försättande ur funktion genom en enda träff genom dess pla
cering och uppdelning. Denna är så utförd, att bakom de lv~t 

förliga pannrummen är förlagt cll lurbi nrum för dc båda yt
leraxlarncs maskiner, därefter lwmma ytterligare h•änne 
pannrum saml så cll turbinrum för dc håda inneraxlarncs 
maskiner. Arrangcm cnlel medför emellertid olägenheten, a lt 
de yttre propellcraxlarnc bliva särdeles långa och måste dra
gas under ångpannorna i dc håda aktersta eldrummen. De 
stora ångpannorna stå tre i breeld och upptaga hela hålskep
pe ts bredd, så att intet utrymme finnes horelYarts om desam
ma för sl,yddandc inre långskcppsskotl, vi ikel på fartyg av 
så stort deplacement måste betecknas som en svaghet. Bränn
oljeförrådet föres i lankar för och akter om maskineriet, men 
delvis över Yaitcnlinjcn, vilket även måste giya anledning till 
ltri iik. 

l3etri1fTande jagare har naturligtvis erfarenilelen från byg .. 
gandet av Förenta stalcrnas Lalrika och kraftiga jagarcflolta 

r 
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fört de sista typerna till stor fulhinclning. De modernaste far
lygens huvuddimensioner äro: 

Dcplacemcn t: 1,215 lon; 
Längd: 94,. m.; 
Bred d : 9,,, m.; 
D.i upgåcnde: 2,,, m.; 
Beslydming : -i- st. 5- lums kanoner, l s l. 3-tums luftför

svars kanon, -i- st. 53 cm. triplctorpcdtuhcr. 
Maskineriels 27,500 hiistkral'lcr giva fartyget en fart av 

35 knop och utvecklas u t i 4 st. å ngpannor och 2 st. kugg
utväxlade turbiner. 

Det f'rån andra nationer siirsl,iljandc dragel hos de ame
rikanska jagama ligger uti , att dc ~iro "flush"-däcl<ad e, på så 
sätt, all del sedvanliga höga •lwckdiickcl fortsälle s ända ak
tern t men småningom siinkandc sig så, att fribord e t akterut 
ej är högr e än del för jagare vanliga. Det är tydligt, att häri
genom vinnes i höj el och utrymme för de midskepps inrymda 
pannorna och lnrhinerna, men :1 andra siclan köpes denna 
fördel otviYclaktigl med ökad s]{]'ovvild, förorsakad av den 
högre sidans bordhiggning och spant och dc högre uppdragna 
t ·årskeppsskotten, varjämte s lab i.litetcn måste förs~imras i 
den mån den är heroende av mctaccnterhiijd. 

Ett uppseende\'iickande försök alt pa radioelektrisk väg Manövrering 
mnnÖ\Tcra ett fartyg utan hes~ittning från r:tl annal farlvg har tav e~t fdar-

• ~ u "L yo- p a ra JO-
under sommaren 1\121 ulförts i Förenta staterna med det ~lektrisk 
gamla slagskeppet Iowa i samhand med hcmhkastningsförsök, väg. 
Yarvid slagskeppet ifd!ga skulle använtlas som mål. l\lan 
iinskadc därvid hålla delsamma uneler gång, ut;Jn att någon 
personal kvarlämnades ombord och sålunda utsallc<> för fara. 

De hiirför lwnstrucradc och begagnade anorclningarnc 
hava bcskriYits inl'ör American Society of l\Iccllanical Engi .. 
neers av Rcar-Admiral GrifTin U. S. N. 

Iowa var ett 110m. långt och 22m. hrctt fartyg om 11,346 
tons deplacement, försett med lvå triplccxpansionsmaskincr 
på tillsammans 11,800 ind. hkr. 
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J\fan avsåg, alt så anordna dess maskin eri, att det blev 
möjligt manövrera delsamma medelst radioelektricitet såväl 
beträtTande framfart som styrning, samt att fartyget därvid 
under åtminstone två limmar skulle yara i stånd att röra sig 
med omkring 10 knops fart. Vidare skulle finnas möjlighet 
alt automatiskt stoppa, masl<incrna och brännoljetillförseln 
lill ångpannorna 15 minuter efter ett eventuellt uppkommet 
fel på radioapparat erna . 

Det först angivna önskemålet lnmde icke Länkas möjligt 
alt uppfylla utan hrännoljeinslallali01n på pannorna, vi lka 
fö rut saknat sådan. Då den önskade farten på 10 knop emel
lertid blott krävde en del av fulla maskinkraften, behövde 
endast halva antalet pannor förses med oljebrännare, beräk
nade för en mycket måttlig ångutveckling per panna. Bränn
oljepumpar installerades och förseddes med av s längningsven
tiler i ångtilloppen, så anordnade, att ventilerna kunde stängas 
ögonblickligt genom radio-elektrisk påverkan samt vidare 
automatiskt om vattnet i pannorna skulle sjunka för mycket. 
I ändamål att vidmakthå lla en konstant vattenhöjd i pannorna 
anordnades automatiska matarvatlenregu latorer. För det be
hövliga brännoljeförrådct kommo ett antal av dubbelibottens 
celler till användning. 

Beträffande propellermaskineriet inskränkte sig de be
hövliga förändr ingarne till vissa modifikationer för att göra 
pådragsventilerna manövrerbara på radioelektrisk väg, så att 
de kunde öppnas omedelbart, sedan besättningen lämnat far 
tyget, till den grad, som erforclmcles för ångtilloppct vid de 
önskade 10 knopen. Denna grad av pådrag hade u trönts på 
fö rhand genom försök. Hjälpmaskiner sådana som exempel
vis luftpumpar, cirkulations- och länspumpar kränle icke di
rekt regleringsmöjlighet utan kunde överlämnas alt arbeta så, 
som dc av besättningen inställts. 

För att även kunna styra far tyget, vilket ansågs av stor 
vikt för att göra de avsedda bombkastningsfö rsöken fullt illu
soriska, var nödvändigt, alt göra ångstyrmaskincn möjlig att 
p:hcrka medelst raclio-elcklricitct. Härför anordnades en Ii-
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ten elektrisk motor påverkande maskinens manÖ\'ervcn lil. 
:\Iotorn förseddes m~cl en omkastningskontroller, vilken var 
möjlig att påverka genom radio-elektricitet. 

Då betydande elektrisk energi var erforderlig för de olil<a 
radio-elektriska mottngningsapparaterna även ombord på 
Towa, och enär drift av fartygets elcktris'ka generatorer skulle 
komplicerat försöken insat tes härför ackmnulatorballerier. 

Då försöket skulle utföras, uppvärmeles och igångsattes 
hrännoljcpumpar, matarpumpar, luft- och cirkulationspum
par, lurtkompressionspump sam t styrmaskinen och propeller
maskinerna värmdes och höJlos klara. Ackumulatorbatteriet 
kopplades till radio-apparaterna och signal gavs därefter atl 
"övergiva farlyget". Då lbåtarnc lämnat detsamm::t logs det 
omcdelhart under radiomanöver från ett härtill ulsell annat 
fartyg. 

De använda radio--konlrollapparatcrna voro palenle~·ade 
av en J\I r. Hammoncl och lllfiirda av det bekanta Gencral
E icctric Company". 

Av en i pressen synlig uppgift alt döma lär det engelska 
amiralitetet hava följt det amerikanska föredömd och nyli
gen med slagskeppet Agamenmon anställt likarlade fönök. 

På grund av de allvarsamma olägenheterna av frätning Frätning i 

b .11 t .. d .. l "]t J.. l . t , f kontlensorer av kondensortu er, v1 <.en upp Ta · er sars o ·· <.ann )ar pa ar- och för-

tyg, som t rafik era dc stora världshaven med derassalla vatten hindrande 

och dc kostsamma följderna av denna frätr1ing, har de t engcl- därav. 

ska "Institute of J\Ietals" tillsatt en särskild kommittc för att 
söka utreda dess natur och om möjligt medel mot densamma. 
Efter under sökningar und er en följd av närmare 10 år har en 
av denna .kommillcs medlemmar nyligen utgivit sina r ön, 

. vilka han sammanfattar uti följande punkter, vill<a torde var a 
av tekniskt intresse, även om vår flotta-s far tyg i allmänhet 
mc;l undantag av långresefartyget äro jämförelsevis mindre 
u t satta för den berörda oläg~nhctcn genom våra kus l va t ten s 
mindre salthalt . 



- GOS-

l. Begagna under ordinära förhållanden alllid till tubel' 
och glandrar legering av 70 % koppar, 29 % zink och l 
% tenn. 

2. Giv företräde ål dc tuber för vill<.a garanteras, alt de 
innehålla mindre än 0,, % j~irn. 

3. Det är möjligt, att en oxiderande utglöclning av tu
berna vid 350° C. + 25o C. kan giva gott res ult at. Sådana 
tuber få icke seelermera "helas". 

4. Då lokal frätning har börjat i en tub ~1r del praktiskt 
omöjligt att stoppa denna, ej ens genom elektrolytiska skydds
åtgärder. Tuber äro mest käns liga för olämpliga driftförhål
landen och dålig skötse l, då dc äro nya. Följaktligen bör icke 
tillåtas, att nya tuber bliva helt eller delvis igensatta, utan 
:höra de så ofta som möjligt rengöras, vilket då tuberna bliva 
~i lclrc, blir mindre nödvändigt. 

5. Skyddstackor av stål skola insättas samtidigt med 
nya tuber. 

G. Om skyddstackor eller n ågot slag av elektrolytiska 
skyddsanordningar skola användas, böra alltid m}uka metall
ringar användas vid tuhcmas tätande. 

7. Elektrolytiskt skydd med ström från ballcri eller ge
n erator kan tillgripas på försök, om tubförlusterna skulle 
bliva mycket stora. Del skall i så fall användas på nya tuber 
och må,s te vidmak~hållas kontinuerligt och ej med avbrott. 
Synnerligen noggrann övervakning mot omkastning av polari
let lu·äves, enär . vid sådan omka,stning i stä ll et för skydd 
åstadkommes ökad f.örstörelse. Detaljernas anordnande forel
ra s~irskilda experters er far enhe t. 

8. Läckande packning kan möjligtvis bidraga till fr~it

ning ~t tuber och glandrar. 
H. Hjälpmaskinernas avlopp hör inlagas i kondensorn 

på dess övre del i närheten ~w ängavlopp från hnvudmaski
nerna. 

10. För ändr.ing av cirkulationsvattnets hastighel kan 
hava största inverkan på tubf?rlusternas intensitet. Ingen 
hestämd regel kan i delta fall givas, men om k ondensorn hål
ler lågt vacuum, m å först pröYas med ökning av hastigheten 

j 
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dock ej till ~ner än G fol per sek. I motsatt fall må prövas 
med minskning av hastigheten. Alltför höga vattenhastig
heter äro särskilt för tuber med arsenikhaWg koppar olämp-· 
liga. 

11. Om möjligt höra nya luher ej utsätlas för förorenat 
vatten, och fartygen då helst undvika sådana farvatten som 
~1ancheste r kanalen, Tync och övre delen av Clydc. 

Även .inom engelska amiralitetet har särskild uppmärk
samhel ägnats åt frågan om kondensortubernas frätning, 
möjligen med anledning av dc genom amiral Jellicoos bok 
kända svårigheter, som därav föranleddes uneler kriget och 
som förorsakade, alt fl ertalet stora fartyg, det alldeles ny
byggda flaggskepp et inbegripet, måste i lur och ordning för
sändas till varven för omlubning. 

En av amiralitetet gjord statistik över dc olika slagen av 
inrapporterade fel å tuber visar, att desamma fördelade sig i 
följande tal, angivna i procent av det totala antalet anmälda 
f'elal<tigheter: 

:1) Frätning vid l u bänd an för valtentilloppet ........ . 
h) Lokala fräthål ............ .. .... . ....................... .. . 
c) Hål, uppkomna genom tubens tilltäppning ...... .. . 
d) Hål, uppkomna till följd av ängstötar från ångav-

loppen ...... . ...... . . ...................................... . 
c) Sönderpressade tubändar ..... . ..... .... ..... . .. .... .... . 
f) Spruckna tuber ........ ................................... . 
g) Hål, föranledda av förorenat cirkulationsvattcn .. . 
h) Allmän frätning ........ ... .. ........ . ...... . ... . . ........ . 

18 % 
14,, " 
14,, " 

5, .. ,, 

5,_, " 

] o •s " 

29,s , 

Det proportionsvis stora antalet fel på grund av frätning 
Yid Yattentillopps~indan anses bero dels på närvaro av luft i 
cirkulationsvattnet och har del vid sådana fall visat sig nyt
l igt att anbringa Juftkranar för av l ägsnandc av småningom 
sam lad Juft, dels på in verkan av avsättningar från cirku la
tionsvallnet, vi lka naturligtvis företrädesvis stanna i tuber
nas tilloppsändar. 

Fall av lokala fräthål hava vanligen Ulott visat sig i ett 
fåtal av en kondensors luber, samt hava, seelan sådana htber 
pluggats eller ersatts, seelermera vanligen avtagit. 
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Hål på grund av tubernas tilltäppning hava visat sig hu
vud sakligen uppkomma på de fartyg, som utrustats med 
askcjection genom botlenventiler eller under vattenlinjen. 

Fel på grund av stötinverkan från ånga och vatlcn hava 
visat sjg beroende ·på röranslutningars olämpliga placering 
och otillräcklig avskärmning innanför desamma. 

Undersökning av de fall, där tuberna spruckit, har visat , 
atl tubmaterialet mestadels varit av sämre kvalilet än det av 
amiralitetet vanligen specificerade. Dock anses, alt en ofla 
bidragande orsak till tubernas tendens att spricka vid olika 
t\rstider och växlande temperaturförhållanden är befintligh e
ten av inre materialspänningar i tubgodset, varför all behand
ling vid tillverkningen, som kan avlägsna sådana spänningar 
utan att förminska den önskade hårrlhetsgraden hos mate
rialet, är av stor betydelse. 

De fall, då tubhaverier tillskrivas inverkan av förorenat 
cirkulationsvalten äro jämförci'Scvis få, men förhållandena, 
under vilka dc uppträtt, s tyrka den allmänt gängse uppfatt
ningen, att särskilt nya och nytubade kondensorer härvidlag 
äro kä nsligas t. 

Amiralitetet har förutom det gängse med let, all medelst 
insatta skyddstackor av stå l eller zink i kontakt med tubplå
tarue skydda för galvanisk inverkan, även under prövning 
andra skyddsmetoder. Så har försökts dels et t överdrag av · 
fern issa, vilken i ett fall visat sig spola s bort fläckvis av vatt
net, men i ett annat fall v isat sig minska förutvarande frät
ning, dels ett överdrag å tuberna av en oxidhinna, vilket p ro
va ts på ett fartyg, utan a tt dock tillräcklig erfarenhet ä nnu 
hunnit erhå llas för att draga tillförlitliga slutsatser. 

En modern skyclclsmetod , som efter sin uppfinnare, el en 
a ustral isk e ingenjören Cumberland , bliYit benämnd "Cumber
lanclsystemet", synes enligt uppgifter i förefintliga beskriY
ningar på senaste tid k ommit i bruk på ett avsev~irt a ntal 
ångare. Den är att hänföra till uneler punl<t 7 i det för egå
ende berörda elektrolytiska skyeldssätt mol genom galvanisk 
inverkan uppkommande frätningar och har använts såvä l på 
kondensorer som på ångpannor. 
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E n fråga Yid ångtu rbiners konstruktion, som på gr und av Skovel
sin betydelse är föremål för mycket öven~igande är yalet av n,;aterial föJ· 

' :mgtnbmer. 
malcrial till skovlarne. Yid äldre direkt till propelleraxlarue 
kopplade Lurbiner kommo i allmänhet till arwändning metall-
legeringar eller brons av olika slag, vilka material hade för-
elelen att icke angripas av rost, ehuru de väl särskilt i skoY-
Iar ncs infallskant småningom mekaniskt avnötles genom 
tmgan och ångan medföljande yallenpartiklar. l\icd införande 
av dc utväxlade tu rbinerna, där påkänningarne genom centri
fuga lk raften på grund av det höga yaryantalet hos turhinro-
torn bliva hetyclligt större, har man tillgripit äYen nickelstål 
som material i dc skovlar, vilka antingen äro placerade i tur-
IJinhjul med större diameter eller Yilka äro placerade i tur-
binen nära exhausröret och därför på grund av ångans expan-
sion hliva av större dimensioner. Men dessa skovlar av stål 
~i ro utsalla även för rostn\ng, yillccn efter någon tid angriper 
skovlarnes yta, så alt turbinens ängekonomi i avsevärd grad 
l"örsämras. Yikten av att genom omsorgsfull skötsel söka 
i möjligaste mån neutralisera roslanlöpningen är därför stor, 
och har med införlivandel av pansarlJålarnc Drottning Vie-
loria och Gustaf V blivit av aktuell betydelse ~iYen för vår 
flotta. Ett lyftande av lurhinhusens öve rdelar och rotorer i 
och för insmörjning efter varje period, då fartygen varit un-
der gång men under någon tid fönäntas bliva stillaliggande, 
kan på grund av del med l :~nflandet förenade betydande arbe-
tet näppeligen ifrågasättas. Därför torde den av vederbörande 
ingenjörsmyndigheter tillgripna åtgärden att aptera särskilda 
lubrikatorer för indrivande av olja i ångan vid de ifrågava-
rande skovelraderna vara den mest praktiska utvägen . En 
sådan oljetillförsel bör naturligtvis endast ti ll gripas omedel-
bart före maskineriets stoppande för att ej förorena pannorna . 

Av skäl, som torde framgå av ovan berörda förhå llanden, 
~i r de t av in tresse a t t Laga del av försök, som i England ut
rörts m ed begagnande av s. k. "slainless steel" som material 
fö r turbinskovlar. Detta materi al är ett slag av kroms tå l m ed 
12 till 14 % krom, uppfunnet av en Mr. Brearley i Sheirield. 
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Vid en engelsk firma insattes för erhållande av praktisk er
farenhet om stå lots i fråga a nvändbarhet för turbinskovlar i 
ell Lurbinhju l skovlar av fem olika material, nämligen fosfor
brons, nickelbrons, mässing, vanligt mjukt stål och s. k. 
"s tainl css steol". Turbinen sal les i gång på hösten 19H\ och 
öppnades dä r ef ter för undersökning först i april l 918, va rvid 
alla sk ovlar av do olika typerna voro i gott till s tå nd, dock voro 
de av "stai nless steol" tillve rkade de enda, som voro fullkom
ligt fria från tecken till avnötning och rostbildning. Turhi
nen togs därefler på nytt i bruk och fick arbeta till i juli 1921, 
då densamma på nytt undersökles och bcfunnos då skovlan1e 
av "s lainl ess stecl" fortfarande felfra, m edan skovla rue av 
fosfo rbrons, nicke lbrons och mässing samt li ga visade so<lYa n
lig avnötning på infallskanterna till för alla tre materialicrna 
ungefär samma grad. Skovlarnc av mjukt stå l voro ej ondast 
a vncitta på infa ll skanterna ulan dessutom angripna av rosl
bildning över bladens hela ytor. 

Eil yt ter ligare proY har utförls av tillYerlutren av "Sl[lin
less sleel" Messrs. Fi rth and Sons i Sh effield. I detta fall in
sattes ell antal a v 7 cng. tum långa och '/, lum breda skovlar 
äv " sta inless steel " u li ett tu rb inhjul, d~ir skoYlarue i. övrigt 
voro tillverlmde av n ickels tål med 4,

71 
% nickelhalL Turbi

nen s·a ltes i .bruk med de insalta experim enlsk ovlarn e i juni 
1920 och öppnades för undersö kning i oktober 1921 ef ter 
:~. , 4'/1 limmars gång, och hcfunnos även v id detta fö rsök de 
av "stainless stee l" utförda skovlarue fullkomligt felfria och 
fortfarande blanl<a, medan etl antal samLidigl i nsa tta skoY
lar av ni ckelstål av angivet slag voro betydligt angripna och 
ros tiga . 

I sammanhang med redogörelsen för ovannämnda försiil.
bör omnämnas, a l l dc Lavals ångturbinakli eholag i Sver ige 
på en del nyare turbiner löst den förevarande materialfrågan 
genom användande aY 1\Ionelmetall m ed, så långt hittills ä r 
känt, gott resultat. Monelmetall är som bekant ett annat un
der senaste år i an vänd n i ng kommet rostfri l t material. Det 
är uppfunnet i Ame rika och ii r en s. k. naturlig nickcl-l<Oppar-
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legering, n~irmarc angivet av ()7 % nickel, 28 % koppar och 
5 % zink. Denna logeri ng besitter valsad en hållfasthet av 
5,300- 7,000 kg. / cm.' och är så lunda härutinnan jämförlig 
med det bästa nichlstål. 

T ill följd av don efler l<riget uppkomna a llmänna dep res
s ionspe ri oden och dess förlamande inverkan på skeppsfarton 
cch fraldma rknaclen är det naturligt, att utvecklingen inom 
den del av tekniken, som rör byggnad av handelsfartyg måsl 
särskil t inrikta sig på åstadkommande av rlon största möjliga 
ekonomi vid far tygens drift. Det är också därför som över
gången till Dieselmolordrift för dylika far tyg under del g~tng

na å ret gjort a\·sevä r cla framsteg. Det är också uppenbart, 
a tt dessa maskiner, i den m å n dc utvecklats lill (lriftsäker hct 
och pålitlighet, skola erbjuda det effektivaste utnyttjandet av 
det bästa men också dyrbaraste b ränsle, som t ekniken har till 
förfogande, nämligen oljan. Visserligen h ar även använd
n inge n av brännolja tör ångpannedrift inom vissa länder och 
fö rhå llanden gjort Ja ndYinnin ga r, men det måste kraftigt 
framhå llas, all u r ekonomisk synpunkt brännolj eeldningens 
konkurrensmöjlighet med koleldning är beroend e på endas t i 
Yissa fall förevarande omständigheter, såsom möjligheten för 
en neJ linjerederiers fartyg att intaga tillräckliga olj cförråd i 
hamnar n~ira oljans produ ldionsor t och därigenom till jäm
förelsevis billigt p r is. Även för en del stora passagera re
å ngare, vilkas m aski nluaft lå ngt överstiger den m ed Diesel
molorteknikens ståndpunkt ~nnu uppnåeliga, har oljeeldade 
ångpannor kunnal \1isa sig önskvärda alt anvä nd a på grund 
av den fördel, som för sådana fartyg ligger i besparing av per
sonal och undvikande av dc alltmera uppträdande svårighe
t enut vi el an st~illni ng och u ppgörelscr m ed denna p ersonal s 
organi sat ioner. :Men för fartyg av normal s torlek och 'besö
ka nd e olika hamnar utan ayseencle på deras behigenhet i olje
clis trikl ä r olj eeldning m ed nuvarande brännolje- r esp . kol
priser icke ekonomisk, även om dess tekniska förd elar laga s 
u betraktand e. 

Handels
fartyg och 
deras ma

skineri. 
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Med Dieselmotorn kan däremot oljans bränslevärde ut
nyttjas så dfcktivt, att vinsten i eiiekt utöver vad som kan 
åstadkommas med koleldning i ett ångmaskineri, i betydande 
grad överväger oljans högre pris i förhållande till kolets. 

Dieselmotorns utomordentliga egenskaper hava emeller
tid enelast kunnat uppnås genom en betydande komplicering · 
vid konstruktionen, som så till vida måst vara en avsevärd 
olägenhet, att den som all komplicering inverkat ofördelaktigt 
på driftsäkerheten och ställt stora krav på maskinpersonalens 
uppmär!<samhet och skicklighet. En av dessa komplikationer 
har legat uti användningen av komprimerad luft av högt tryck 
för inblåsning av oljan i cylindrarne, där förut förbrännings
luften komprimerats till antändningstemperaturen. Detta har 
nödvändiggjort motorns förseende med en högtryckskompres
sor, en alltid ömtålig, dyrbar och omsorgsfnll skötsel krävan
de del av maskinen. På senare år hava därför energiska strä
vanden förevarit att möjliggöra direkt insprutning av oljan 
utan hjälp av högtryckskompressor. Dessa strävanelen hava 
i England gemensamt gått under beteckningen: försök med 
"solid injeclion". Redan under krigsåren lära 'en del engelska 
U-båtsmaskiner från Vickers varit utrustade för "s~lid injec
tion". Även firmorna Doxford och Crossley samt den tyska 
Gasmotorenfabrik Deutz hava arbetat på problemet, men lär 
detsamma av dem dock ännu ej vara tillfredsställande löst. 

Det är därför med största intresse man av "Teknisk tid
skrift" erfar, att den kände svenska Dieselmotorkonstruktören 
överingenjör Hesselman upptagit denna fråga till lösning samt 
efter ihärdigt arbete lyckat s framställa en Dieselmotor, där 
luftkompressorn bortfallit och ersatts av en del synnerligen 
skickligt konstruerade anordningar för motoroljans inmatning 
och fullständiga förbränning. 

En serie prov hava utförts med denna försöksmaskin, 
vilken var en tvåcylindrig motor om normalt 65 hkr. och ett 
normalt slagantal om 300 varv per min. ProvRingsresultaten 
synas särdeles goda och hava givit den nämnda tidskriften 
anledning till det sammanfattande uttalandet, att den nya 

.. 
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motorn i jämförelse med andra Dieselmotorer är enklare till 
k onstruktion och anordning samt billigare i fabrikation, sam
tidigt som med densamma uppnåtts en överlägsen precision i 
bränslefördelning och fullständighet i förbränning. 

Det vore helt visst tillfredss tällande, om med denna nya 
Dieselmotors framträdande vårt lands uneler de gångna 25 
åren förvänrade framstående plats inom förbränningsmotor
tekniken kunde ytterligare :befästas, liksom det måste vara av 
vittomfattande betydelse, att framsteg ernås, varigenom hus·
hållning kan åvägabringas vid utnyttjande av den begränsade 
n aturtillgång, som bergoljorna utgöra och som med nuvaran
de uppskattning icke uppgår till mera än en eller ett par 
tiondel1s procent av koltillgången på jorden. 
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Erik XIV och sjökriget. 

" F örty Vi h aver Gud dess lov, el en makt i Östersjön, att 
Vi ku nn e lå le häm ta d em h är in i Riket." Med d essa stolta 
ord kunde E rik XIV lu gn a köpm ä nnen, som voro oroliga för 
inför seln på gru nd av, att konu ngen b estäm t p r is på en del 
u t län dska varor. Och detta var dock på en t id , då landet 
' "ar i krig med dc båda seelan gammalt fö r n ämsta, sjömak
t erna vid Östersjön, Danmar k och Liibeck. Men så torde ock 
E rik XIV mer än nå gon annan svensk k onung insett , vi lken 
stor betydelse flottan h rur för vårt lan d. F r ån d et aH vi, då 
Gustaf Va sa besteg Sveriges t r on, voro i fullständig av,saknad 
av sjöförsvar, s teg elen svenska flottan uneler Er,iks r,egering 
till att var a elen an.dm i världen. Blott Spanien tor de då 
kunnat utrusla en ståtl igare fl otta. Här är dock ej meningen 
att söka skildra det arbet e, konun g Erik n edlagt på flottans 
ulv·eckling och organ isation, ej heller Yad flottan uträttat 
under kriget utan fastmer att söka visa de principer, efter 
Yilka konungen ville, att hans flotta skulle användas, han s 
ideer om sjökrigsföri.ngen. Dessa ideer äro bevarade till 
eft.ervärlden i de kanske ofta onödigt detaljerade instruk tio
ner, han gav sina amiraler med på färden, då de sändes ut 
att kämpa mot rikets fiender. Under Gus tav Vasas tid hade 
(lylika instruktioner endast innehållit allmänna bestämmelser 
om att göra fienden all möjlig avbräck. Erik åter söker a tt 
u ppdraga verkliga 'regler för flo ttans såväl strategiska som 
taktiska uppträdande. Man får dock ej fatta dessa inshuk-

.. 
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tioner såsom utarbetade för var j e särskilt tilUälle beroende 
på omständigheterna, utan äro de .snm,are att betrakta som 
ett enhetligt v~erk om sjöluigskonst, vilket med stöd av lui
gebs erfarenheter år för år utvecklades och förbättrades. 

lVIen är det troligt, att dessa instruldioner verkligen här
stammade från Erik XIV, som själv ej var någon sjöman? 
Härpå tyd a dock en m ä ngd olika om ständigheter. Erik var 
en man, som stod på höjelen av sin lids bildning och som 
bland annat ~ngående studerat krigskonsten . Under fången
skapen författade han själv en bok i detta ämne, vilken ty
värr gått förlorad. Hans fallenhet för aU teoretisera och 
genom detaljerade instruktioner binda sina ämbetsmän går 
igen inom alla områden av r ik sstyrelsen. Understundom tor 
de dessa detalj era de fö retskrifter tillkommit på grund av 
k onungens misstänksamhet ooh voro dessu tom en ypperlig 
förevändning för att störta en missh aglig person, som ej lyc
kat s uppfylla instrukbionens ,stundom allt för h ögt stä llda 
ford ringar. Inom lan tkriget visar sig ock konungen sj älv 
va~·a d en, som gör upp alla planer. När han s h j ärna är satt 
ur s.tånd att arbeta, går allt vind för våg. Då det dessutom 
sakn as skäl, som tyda på, att n ågon a nnan skulle vara för-

' fattare till inst r uktionern a i fråga, torde man m ed 11ätta k unna 
anse, att det ä r konungens egna ideer, som här m öta oss. 
Instruktionen för Peder Bagge av år 1567, den sista utförligare 
dylik under Eriks reger ing, är visserligen utfärdad under d en 
tid, då konungen ej själv skötte regeringen, men innehål'ler 
också i stort intet annat än det, som förekommH i föregående 
års inst ruktioner. 

Om flottans huvuduppgift är aldrig någon tvekan . Den 
~ir att snar ast tillintetgöra fiend ens sj östridskmfter och där
med skafia sig herraYälclel på havet. - Måhända hade världs
k rige t gestaltat sig anorlu n da, om de kämpande p arterna hyl
la t dylika enkla principer, m en på E rik XIV: s tid funnas inga 
teorier om fleet in beeing. 

Något sådant begrepp som defensiv synes varit konungen 
fullständigl främmande. Ofiensivens fördelar inser han åter 
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klart. Sedan i instruktionerna i regel först avhandlats en 
del frågor angående bes,ätlningen och den dyrbara fetal'icn 

m. m., Jwmmer order om alt snarast uppsöka och tillintet
göra fienden antingen till sjöss eller i hamn. 

Då det gäller att kunna göra fienden avbräck, fästes intet 
avseende vid sådana detaljer, som om krigsförklaring är utfär
dad eller ej. I JacolJ Bagges instruktion, då han 1563 på våren 

s1ändes till Rostock för att hämta konungens utsedda brud, 
föreskrives att "där dc förnimme Kungen i Danmarks skepp 
vare för handen, dem de uti fientligt vis skolc angripa, och 

ingen fl'it have ospard att göra dem avbräck i vad måtto ske 
kunde". Fredrik II: s instruktion för den samtidigt utsände 
Brockenhaus innehåller liknande bestämmelser, i det denne 

beordras att stoppa all handel på Sverige. Detta åsidosät
tande av formerna kanske låg i den tidens anda, men man 
har dock svår>t alt låta bli att jämföra Jacob Baggc·s instruk
tion med de order, som bundo hertig Karl vid hans, möte med 
van Dessens eskader för all inte välja senare exempel. 

En strävan gör sig alltid g~illande att slå motståndarna i 
tur och ordning, innan de hunnit förena sina flottor . För 
den skull söker konungen städse påskynda flottans utlöpande. 
"Först Vill Hans Kongl. Maj :t gärna, att H. K. Maj :ts örlogs
skepp som här liggandes äre, måtte med det första isen av
går, begiva sig till sjöss, Wl att förhindra, att dc Lyhsl<.e och 
Danske skepp måtte icke komma tillsmnans."*) Däremot 
synes Erik ej från början insett beiydels.en av att hålla sin a 
egna stridskrafter samlade. Var j e år detacherades en eska
der till de l narveske farvattnet för att störa fiendens handel 

på Finska viken. I instruktionen för Clacs Horn av år 1566, 
vilken innefattar fullkomningen av Eriks sjölmigsregler, be
stämmes, att hela flottan skall håUas samlad, tills fiendeflot
torna äro tillintetgjorda. Först då skola eskadrar detacheras 
för olika sekundära uppdrag. Som jämförelse må nämnas, 

*) Instr . fiir Clacs 11om "!., ·J~,G:J (Toenquist: l."Lkasl till SYcnska 

flo Ltrm s sjiit<lg ) . 
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att samma ,förhållande visade ,sig beträffande lantkriget. 
Först på hösten 1565 samlar Erik alla tillgän,gliga trupper 
för en gemensam offensiv. Som detta även sker de följande 
å ren, är det tydligt, att han av kr.igel lärt sig koncentrationens 
stora betydelse . 

Vikten av samarbete .mellan armen och flottan insåg Erik 
klart. Kanske mest for att underlätta m·mcns förbindelser 
uppgöres flerfaldiga gånger planer för kombinerade anfall 
mot Blekinge och Skånc, vilka anfall dock aldrig kommo till 
utförande på grund av lant,krigets gång. Krigshistoriska för
fattare påstå stundom, att Erik skulle saknat all förståelse 
för samarbete mell an arme och flotta, därför att ej flottan 
beordrades deltaga i anfallen mot västkusten och Norge. 
Fanns det då någon möjlighet för den tidens svcnsl<a flotta 
att operera i dessa farvatten? Att svårigheterna ur navige
ringssynpunkt skulle varit utomordentliga är påtagligt, men 
sku ll e eventuellt med farvattnet förtrogna lotsar kunnat an
skaiTas. Under kriget måste flottan stä1idigt och jämt söka 
hamn för att dels provianlera och dels avpollctera offren för 
<le under krigsåren ständigt härjande sjukdomarna. Den 

enda tänkbara bas på Yäst.kusten var Varberg. För så vitt 
ej denna hamn på Erik XIV:s tid var avsevärt bättre än i våra 
dagar, torde den varil oanvändbar som bas för en flotla av då
l i>cla storlek. Hur skulle sedan erforderliga förråd framskaf
fals till Varberg? Att göra del sjövägen genom de av dan
~;karna behärskade sunelen var uteslutet. Av historien se vi, 

h ur Eri1ks offensivstötar mot fiendeländerna ofta misslycka
des på grund av omöjligheten alt framföra förråd till trup
perna. Hur skulle man då landvägen ti ll Varberg k unnat föra 
elen mängd av förråd, som erford rats, för att fiollan endast 
ett par månader skulle lwn nat uppehålla sig i dessa farvatten ·' 

Däremot torde man med sk~il kunna klandra Erik för alt 
ej höslen 1566, då fiendeflottorna voro tillintetgjorda, genom 

el t kraftigt anfall av flottan på Köpenhamn söka lä L ta härens 
~;våra ställning. Della hade säkerligen varit avsev~irl mer 
dl"ektivt än att som skeclclc kalla Claes Horn och skepps folket 

Tidshi/t i SjöviiBeudet. 
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att kämpa i land . I varje fall är detta en fråga, som icke 

faller inom ramen för ämnet. 

För krigets förande såväl Lill lands som sjöss var Erik 

i högre grad än sina motståndare beroende av att sjöhandeln 

o·bchindrat kunde fortgå. Från de tysl<a hamnarna infördes 

ammuni tion och förråd av mångahanda slag och därifrån över

fördes på kontinenten värvade knektar. På flottan berodde 

det naturligtvis att hålla dessa förbindelser öppna, att bryta 

elen blockad, som fienden de första krigsåren lyckades genom

föra. När fiendeflottorna voro fördrivna från havet, var vä

gen öppen, men ibland nödvändiggjorde behovet av vissa för

råd transporters u lförandc dessförinnan. Hur härvid skall 

tillgå unelerlåter Erik ingalunda att föreskriva.. Så h eter det 

på höslen 1564, sedan amiralen först beordrats sända en del 

skepp att hämta varor i några iyska hamnar: "Dess emellan 

skol c de andre ·högstbc :te Kongl. M :ts skepp vare cmcllen 

de andre ayfärdigade skepp och fien<lcrne, och så snart, 

att dc have bekommit dcris laddning med för b: le p2rscdle1', 

då skole de ulen all föPsummelse give sig hit tillbaka igen. 

Udi midlcrtid att dc shpp till den tyske sjöside äre avfär

digc have fulländet dcriJS rese, så ock eljest seden, niir dc haver 

beleelsaget dem hit till Sverige uti deris behold igen skole de 

andre skepp icke övcrgivc alt fullfölje ficndcrne."*) Till 

skydd för handeln gentemot fribrytare :1nbcfallcs 15G5 ooh 

följande år jakt på dylika, dock först sedan fiendefioltorna 

hc•scgra t s. 

Molständarens sjöhandel skail cek i möjligaste mån 

hindras och hänid tages ringa hänsyn till ncutr:1las rätt att 

färdas på havet. För handelskriget avsågs i första hand den 

narveske eskadern, men skulle huvudflottan ingalund:1 för 

summa att uppbringa handclsfart:vg, evad dc Yoro vänner eller 

fiender. Dc förra få dock ej plundras men skola ofta sändas 

till svenska hamnar. Alltid nnllcfallfs amimlcn laga lull av 

alla fartyg, som passera Öresund, och skall lika mycket ut-

•) In~tr . !'ur C! a<'" J rom "' , J:,t;· .. 
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kräYas, "som K·onungen av Danmark haver lagit fön än denne 

t'cgclc bcg.yntcs." Tuli upptogs ~ivcn av fartyg, som seglade 

på Narva, för att därigenom ornbgga handeln till den svenska 
:-; laden Rcv·al. 

Enligt lidens krigföring, vilken väl synes passat ihop med 

konungens grymhet, befalles amiralen vinnlägga sig 0111 "att 

plundm, skinna och bränna" dc danska öarna. " Till att 

eröwa någon befästning ut:l\' fienderna ställer H. K. i\f :t till 

amira lens lroh ct och fiil, och vad som honom därutinnan 
':;ynes rådligt vara."*) 

Detta är i huvudsak, v:1d konung Erik anser flottan böra 

anviindas till. Nu skola vi se, hur han tiinl<L sig dess taktiska 

uppträdande. Fanns på den liden någon beslämd formering 

f'ör floltan? Från hörjan synes inga som helst föreskrifter 

i den vägen funnits, men Erik uppgör en slrids.formerin" 
. b' 

varigenom flottan indelas i divisi·oner om lrc fm·Lyg på det att 

"H. E. M: ts örlogsskepp vore riilt sl,ickadc och så förordi

ncrade, att dc lmnde görc fienden den mcsle skade". Varje 

division bestod :1v etl större och ivcnnc mindre fartyg. Inom 

elivisionen gick det större farlygl'l fl'i:imst och dc mindr(; p[t 

dettas !äringar. 1.'iGH iindradcs dl'lla därhän, att de båda mindre 

iart:-·gen placcr::ules på det störres 1o..-arts låring föt· alt hast"

gare lnmna lwmma detta till undsättning. Det förefaller doc'( 

:'.cm om någon hcstiimcl orclniag division-crnn emellan funn.its. I 

instru ktioncn för Clacs Horn av elen l 5G5 talas 0111 en 

sedel, "som amiralen överanlvanlet är", och vilken i så fall 

skulle innehålla nämnda ordning. Della papper har förf. 

c;oc]· ej haft tillfälle alt taga del aY, om del ännu skulle fin

nas i arki\·ens gömmor. Inslrukiioncrna i övrigt nämna intet 

cm ordningen divisionerna cmcllen, men 15li7 anbefalles, att 

·'der amiralen Yardcr förnimmandes, att både den Lybske och 

Danske flotte Yorc t'illhopc för H. K. M: ls örlogsskepp i öster

.,;jön, Då skall amiralen föi·ordnc skeppen lillsammans, efter 

del stiil som H. I\. ).I:ts ordning förmäler."**) Här hänvis:1s 

alltså till en förul befintlig ordning mellan fartygen eller di-

• ) Ll,;ii·. i'i'l!' l;LII'~ i ini!! "l, ;;,:;•; l ·/>J'•:•• il: !11'[ ~\'1';1,](;1 !Ji]tijq[<>!;l'[ JJ,. 

• · ) 1n:;l!'. för· Pt•1i1 1J' Ba.:.!·t.:c ::·l, (.j J;l(i7. 
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visionerna, och i övrigt är bestämmelsen märklig, ty den är 
meringen även bliva marschformering åtminstone under vissa 
förhållanden. 

Det är först i 15()5 års instruktion, som divisionsindel
ningen förekommer, och därför torde •skäl finnas för det an
tagandet, att Erik fått iden från Herluf Trolies året förut ut
arbetade formering för danska flottan, vilken grundade sig 
på en liknande divisionsindelning. Enligt danska källor var 
denna formering uteslutande en marschformering, som endas t 
avsåg att föra flottan samlad till drabbning. Detta bestyrkes 
yllcrmcra av dc danska skeppsartiklarna av 156-!, alltså samma 
år som formeringen anbefalldes. Här heler det nämligen : 
"Nar waar Amirall opsefter thet thegn, hand hafTuer f~er 

afiskeidt for worc h~fl'uitzmendt, thet hand will s~ge och 
borde med Vore och Hiigens fiender, tha skall huer s~ge sin 
fiende och komme der Lhill mcll thct f9)rsle mugeligt er, under 
lifTs sraiT." *) Här talas alltså icke om någon sammanhållning 
under drabbningen utan enelast om strid fartyg mot fartyg. 
I motsats härtill avser Erik XIV med sin formering just, att 
divisionen skall hållas samlad under striden, för att däri 
genom skapa en kraftig Ö'Vcrlägscnhet mot enslaka fi entliga 
fartyg. 

Om fienden ville änlra, skulle man med all makt söka 
hindra detta, och finnas synnerligen detaljerade bestämmel
ser för användandet av de olika vapnen. Kunde äntring dock 
ej undvikas skulle förfaras enligt följande: "Om så vore, att 
e l t av H. K. M: ts skepp bleve anfäktat av fienden med bor
dande, då skole de, som äro ärnade att akta därpå, strax 
komma det till undsättning, som anfäktat är, och haka till
sammans med fiendernas skepp, som bordat hava, alltid så 
lagande, alt tre av H. K. M :ts skepp måtte till det minsta vara 
emot ett av fiendernas skepp. Var då flera av fiendernas 
skepp ville giva sig därtill, och hjälpa sina, som bordade, 
e ller ock man förmärker, att de tre H. K. M :ts skepp icke 

' ) l\ö]'(lam: l\lonllmcnla l! isLoriac Dcll1kac li . 

( 
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\'Orc fiendernas starka nog, då skole åter andra lre, som när
mast följer i ordningen, gripa fienderna an och hord a med dem, 
och så lagat, att de ju äro lrc, fyra eller sex mot vart och ett 
av fiendernas skepp. 

"Emellertid de äro sä sammanspäute och Kongl. Maj :ts 
'.kcpp äro då så många, alt dc kunna väl beslå för fienderna, 
clå skola de andre Kong!. Maj :ts örlogsskepp giva sig emellan 
fiendernas flotta och hålla skyttgcför med dem, när de först 
haYa undsatt Kongl. Maj: ts skepp, som bordat hava, med så 
många skepp, som för nöden är, och de kunna vara fienderna 
starka nog, på det atl fienderna icke kunna komma sina till 
undsättning, som borda l hava, lill dess man kan bliva dem 
i)vermäktiga."*) l\'fed andra ord avser Erik att med förkros· 
sunde övermakt anfalla en del av ficndeflottan, under det att 
resten hindras komma till undsättning. Det hela är onek
ligen rätt snarlild dc ideer, vars genomförande mer än två 
århu ndraden senare förskafrade Nelson hans ryktbarhet. 

Vissa signaler hestämdes för fartyg, som lagt ombord 
med fienden, för all tillkännagiva om hjälp behövdes eller ej. 
En vit flagga hissad på kampancn betydde, alt undsättning 
erfordrades, men blåste en av dc största bulsanerna från 
märsen, hade man själv övertaget. 

Underligt verkar det, att konung Erik ej förordar änt
ring. Man skulle väntat sig, att en man med så stark ofi'en
sivanda som han tvärt om s,kullc anbefallt detta stridssätt, 
Yilket väl på den tiden torde varit det bästa och snabbaste 
sältcl att åstadkomma del cflersträvade förintelseslagcl. Att 
~intring ej anbefalles synes dock ha sitt berättigande på grund 
av att de f,ientliga fartygen voro starkare bemannade än de 
svenska. Det är väl också därför, som man med all makt 
skulle söka hindra fienden alt borda, utom om man själv är 
överlägsen, vilket dock tydligen anses som elt unclanlagsfall. 
Denna uppfattning bcs lyrl(CS på det kraftigaste av Garde, som 
säger härom: "Det dybere Farvand gjorde det muligl for Svcr-

.. 
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rig allerede i dc Tider aL hygge s lprre Krigsskibc end Dan

marks fl akke Omgivelsc r tillad e. Dc Danske maaltc derfor 

hem ande dercs mindre Skihe slacrkcrc en de svenske och 

tr~gtc efter ved Enlring at hringc det til personlig Kamp, 

hvilkel dc Svenske imidlertid spgte at afvaerge ved at ud

slikke dc tidligerc omtaile Rundholler eller B}elker paa Si

dcrne.'") Som jämförelse kan nämnas, att det f rå n Dan

mark 1565 erövrade sk eppe t .Higmästarcn hade u nder svensk 

flagg en besä ttning av 600 man , då det i danska fiollan varit 

hemannat m ed 1,100 man. 

.. .Instruktione rna före skriva, att om fiend en ej ginge till 

a~:t~' ll1g u t an u ndcrhöll skyltgcför, skulle konungens skepp 

gora detsa mma. I-Hirvid var det förbjud e t att skjuta, innan 

man säkert lmnde lräfl'a fiend en, vid risk att få betala krut 

och lod. Tngåcndc heslämmelser finnas för användandet aY 

olika proj.ektilslag. På längre aYslånd skulle olika sorters 

lod am·ändas, och när fiende n kom närmare, skulle man dels 

med kryss- och pikclod söka tr ~i[fa honom i vattengången och 

dels med fyrpilar och fyrkransar söka antända fa rtygen. _ 

Fartyg, förtöjda på r ed den, så all de ej kuncJ.e å tkommas, 

skulle anfallas med brännare. Härtill borde utrustas "ett av 

de armas te sk eppen, som ~ir uli h ela skeppsflottan". 

Till undvikande av beskj ut ni ng av egna fartyg "sko le 

de granneligen akta på de sjötecken .och känne.fänrickor som 

Kongl. Maj :ts örlogsskepp före, n~iml. blålt och gult" . -

Beslämmelsen tir märkelig så till vida , alt det tord e yarit en 

av dc första gångerna, svenska flaggan omtalas. - För sam

ma ändamål föresl< rcvs, alt ingen fick "skjuta med grovskyt

tet på fiendern as skepp, som bordat haver med mindre man 

får skjuta ändalångs på dem och icke tvärt uppå, a lldenstund 

man kan eljest göra Kong!. Maj :ts skepp därmed stor skada". 

Dc mindre skeppens nppgift angives vara att anfalla och 

erövra skadade farlyg. "S~t tirc d e små skepp fördenskuld 

skickade uti hopen med ibland dc store, att när som någrc 
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av fienderna hade bekommit slutd e av våre store skepp anlcn 

på mast, segel, roder, då skolc dc små strax förfoga sig där

hädan, och det sanune som så förhindrat vor e erövra och 

in-taga. Men de andre skole lägga sig all vinn om att tillfogc 

fi enderna ytte rm era skad c, på de andre fiend ernas skepp, och 

icke för p lu nclcri sJudel eller eljest fall e t i ll det skepp, som 

skade li di t hade, och därmed försumme någon god lägenhe t, 

vilk et det gör skall var e s trallet u ten alle n åder."*) Vid be

hov sku lle även bes~i ttningarne å ·dc större skeppen komplettc

ras från de m in d re. 
Som för u t anförts avsåg Erik e tt verkli g t tillintetgörande 

av elen fientliga flo ttan . Kraftigt påpekas också, att vunna 

framgångar s'!wla till det ytter s ta fullföljas. "Men der som 

fienderna varde sig på flykten begivandes, anrlcn de hade 

varit lill mangels (= strid) eil er elj csl icke fördrista sig till 

att bjuda, då skall amiralen med dc andre Kongl. Maj : ls 

örlogsskepp fullfölja dem i hamn ooh i h å l till det yltersta 

och därmed icke å tervända, förr än dc äro alla nederlagda 

eHcr erövrade eller i land drevnc, var det eljest någerledes 

kan stå tillgörand es.''* *) 

Bleve någo t svenskt skepp anfalle t av övermäktiga fi en

der skull e de andra de l "troligen och manligen bistå". Ej 

h eller fick man låta skrämma sig på flyld<en av att något 

sk epp bleve cröwaL eller skjutet i sank "utcn heller dess m er c 

och häftigcre bcflilc sig, att cle sådanne skade på ficnclern c 

hämne och veclergörc!'. Den, som icke kämpade till det yl

tersta eller gjorde allt för att bispringa nödställda kamrater 

skulle "bliva straffet uten alle nåd er". 

I föreskriften Jö r behandling av fångar se vi åter ett be

vis på konungens grymhet. "Var och någrc av fienderna vele 

välvilligen givc sig, då må man tagc dem till fånge, och 

icke slå ihjäl eller huggc ut för •bord, såsom m ed dc andre 

ske sk a ll , som man med ma kt erövrandes vard er." ***) 

* ) Tn:;L 1·. fiit· Cia<',; l-lol"ll " / , l~>(i~>. 

* · ) Instr. ful' Cia e:; llo1"11 'f .. I ~;Gfi. 

" ' ) lnsll'. fi."• t· Clar~ Jlorn '"/, !:JG:J. 
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Instruktionen för Clacs Horn av den "/, 1564 innehåller 
en räl~ märkelig b estämmelse om "att amir alen icke främst 
som her till ,skett är skall vare i flottan när fienderue skole 
angripas". Det förefaller, som om denna bestämmelse till
k ommit för att hindra e tt lipprcpande av hknande fall, som 
då Makalös gick under, t ack vare atl amiralen blivit skild 
från den övriga flottan. Dock synes Erik även haft någon 
tanke på, att amiralen, sedan drabbningen v~i l kanunit i gång, 
skulle bällre kunna avgöra, var han själv lämpl igen borde 
ingripa. Emellertid måtlc bestämmelsen i fråga ansetts 
olämplig, ty den förekommer ej ,j de senare instruktionerna. 

Det syn es, som om den liden s stolla, svenska flotta , då 
den förts an efter ovan visade principer, borde kunnat uträtta 
storYcrk. Att så dock ej alltid blev förhållandet, veta vi aY 
historien. Orsakerna härtill voro nog m:1ngahanda. Med den 
tidens materie l och ofla fullständigL oövade besättningar var 
det mången g[mg omöjligt att följa instruktionernas taktiska 
bestämmelser. Sin plats som överste krigsherre var Erik ej 
heller vuxen. Som sådan förslod han ej alltid rält utnyttja 
sin flotta. Han var mera organisatören och den lärde t eoreti
kern än den praktiske ledaren. Detta gjorde sig även gäl
lande heträffandc lantkriget. Olve lydigt Yisadc konungen här 
ej ringa förmåga i att göra upp strategiska planer, men han 
lyckas sällan genomföra dem. Della berodde nog delvis på 
att Erik aldri g själv förde befäl utan hinmade utförandet av 
sina planer åt mer eller mindre kompetenta personer. Komm
gens personli ga feghet tord e hindrat honom från att själv gå 
fienden till mötes. Hans ombylliga sinne var ej heller välgö
rande för krigets ledning. Men hans teorier om sjökrigskonst 
måste man dock skän ka si tt fulla gillande, helst då man be
tänker, a tt delta troligen u tgör det första försök som före 
kommit, till aU skapa verkliga regler för en segciflollas upp
trädande. Och dc principer, som Erik framhåller , tord e ej 
l'örrän eU par å rhnndraclcn senar e ånyo blivit så klart utta·· 
lade och iiro den dag i dag ~ir atl anse som i huvudsak fullt 
giltiga . 

Yngve Naumann. 

.( 
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Giv litteratur åt de sjögående fartygen! 

För niin'arande pågår en utveckling på säväl dc militära 
:-om vetenskapliga och teJ.wiska områdena. Erfarenheterna 
f rån J.-rigei ha hörjat bli alll mer och mer k~inda och hear-be
iade och viktiga praktiska och spekulali Ya uppsl-ag ha blivii 
genomtänkta och prövade. Det iir dä r för av vikt fö r indivi
den atl följa med tidens utveckling, så atl så litet som möjligt. 
J'(irbigås ocl1 så atl vid nya uppslag, förändringar m. m. crfa
r :::nhclerna i and l"a länder beaktas, varigenom redan gjorda 
m iss lag u ndvil.- as. 

El l siill, på vilke tman har lillfiille all hå lla sig "up lo dato" 
itr genom studium av de pe riodYis ulkammande lidsl<.riftcrna. 
Särskilt är denna självbildning nödvändig för befiile l inom 
rJ ottan, ja , jag går så långl, alt jag anser, atl s tu dier av mo
derna tidskrifter inom ma rin facket hör an ses som tjiinsle
hand ling. :\Jarincn har allt skäl att uppmuntra detta stu diu m 
~~ v litteratur, dtt det höjer lwfii lcts ·ktms'kapsnivå samt tillför 
flottan goda uppslag m. m. l land är en hel del härför redan 
u tfört, i clct dc slörre institutionerna diirslädcs såsom ock 
' arven hålla sig med en sorter ad ticlsluiftssamling. 

Emellertid är en s tor del a\" hcfälet sjökommenderad och 
har d~irYid ringa tillfälle a l l komma i beröring med den lilte
! a lur, som finnes å institttli.oncrna i land, och efter slutad 
~jökonuncndcring har vanligen så mycket samlat sig, all del 
~i r svårt a lt hinna upp i jämnhöjd med del n ya. Tid en om
l:ord blir därför för mången i detta h2insecnclc e tt s tillnståetHl e. 
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Ombord finnas ol'la goda tillfällen lill tidskriftsludium, 
viikel studium mest kan tagas som förströelse. Ävenledes 
äro ombord å flottans större fartyg en mbingcl berbil samlade 
och efter elen olika smaken l<unna skilda grenar studeras. 
Ytlcrl igare kunna svårtiirslåelig.a grenar föi'ldaras av andra, 
yarjämie fiir yapnet nytliga diskussioner kunna uppslå. Slul
tin-en torde del vara av stor nytta all kunsl~:apcn i dc främ-

"' mandc språken jämte kännedom om facktermerna i dessa un-
derhållas. 

Jag föreslår därför, att s tal en för vart och cl t av fl ·ottans 
större sjögående fartyg samt för för,hand av mindre fartyg, 
såsCJn lorpedbåtf!oltiljcr, Ub.-flottiljer, jagareflottiljer m. fl. 
håller cirka 5 il (j olika ulhinclska marintidsl<rifler (liC in
hemska finnas vanligen), vilka ombord få handhavas av AC, 
FLC, FC o. s. v. och s~m få lånas av hefiil och undcrhcfäl m. fl. 

Bibli ot ek srörelsen s'kulle kunna iedas av kommar1clocxpe·· 
chli.one n, som fiir delta iindamål skulle prenumerera på tid ·· 
skrifterna och sedan distribuera dem till fartyg, som kunnn 
ifrågaJ,omma. 

Kostnaden för denna p lan torde ej bliva sii särskilt be
tungande och kan utan tvivel stanna inom ramen av samman
lagt 3,000 l<.r., vilka penningar ur praktisk synpunkt kunna 
anses Yäl använda, samtidigt, som de betydligt skulle bidraga 
till bef~i lcl s trevnad om horcl. 

H. ;\l. Sverige den 7 scplemhcr 1922. 

tl. (;riinl,crg. 
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Synpunkter i fråga om utbildning av riktare 
för flottans artillerifartyg. 

Slcrt arhete och stora kostnader nedli.iggas årligen på ul
lJildandel :w rildare för flo ttans artilleripjäser. Då artilleriet 
alltjämt är oeh sanno likL också kanuner att förbliva flottan s 
buvudvapen , ligger stor vikl på att denna utbildning bedriv::-s 
p[t eiTel<livl sätt. Yä rdet av ett fartygs ar tilleri , särskill när 
de tekniska anonlningama icke äro alH för väl tillgocloscdda, 
iir nbimligen i hög grad 'beroende av riktarnes förmåga alt 
uiHler olil<a förhållanden ut föra sitt arbete. Ju skickligarl' 
riktare dess bättre effekt från artilleriet. För närvarande, niir 
kcstnadsfrågorna m e r än n ågonsin måste träda i förgrunden, 
~ir det än mera av vild, att utbildningsplanen ~ir så lagd, att 
n"sultatet mots ,·arar kostnaderna. 

Då frågan gäller skjututbildning begr~insas nedan fram·· 
lagda synpunkler hell inom skolskjutningens område. 

För artillerimatroser anordnas enligt nu g~illanclc uLbild
ningsplan följande yrkesskolor: 

Under 1. utbilclningsårl'l rekrytlwrs, 
3. korpralskurs, 
G. Li nderofricers 1< u r s, 

samt dessutom årligen skolskjutning å mobiliseringshe
mannat fartyg enl,igt A. S. I. bil. XVIII. 

Rckrutull!ilrininQcn förlagd dels till vår-, clels till ilösl
skj utskolan omfattar lttbildning av de slamrekryter sam l 
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från sl.;:eppsgossel,åren l;.arlskrivna, som tidigare genomgått 
förberedande yrkesutbildning. Den lid, då stora konlingenter 
värnpliktiga utbildades lill riktare utan alL seelermera vare 
sig under fortsatt expeclition eller vid eyenluell inkallelse få 
tillfälle att tjänstgöra vid kanon i egenskap av riktare, iir dess 
hiiltre numera tilliinda. Genom den nnv::uande rekryLuthilcl
ningcn torde riktarefrågan vid hilla artilleriet vara tillfreds
sliillandc löst. 

\'icl slutet ay 3. utbildningsåret efter i land genomgången 
korpralskola vidlager vid höslskj ulskola korpralsulbildning. 
Denna utgör en Yidareutbildning efter rekrylskolan och efter 
(]en praktisl'a tjänstgöring såsom riktare, som ligger mellan 
utbildningskurserna . ~åviil övningarncs omfattning, som 
fcrdringarne p ä rcsulta le t ~i ro i clE·nna k u r s inga Il r n da små, 
och dc elever, som genomgå l t korpralsskjul skolan besitta i 
regel gocl färdighet i t•n medelsvår kanons hanlerande vid 
~l<j nlning. Efter genomg:! ngcn skola h lir bevarande l av sl'j ul
;;kicklighclcn en fråga om li!lfiille till övning. 

För alt uppliva och ytterligare u tycckla skj ulskicldig·
heten erhålla de mat roscr, som genomgått underofl'iccrsskolan 
i land, ytterligare en utbildningskurs i skolskjutning uneler 6. 
ulbildningsåret, i unrlcrofficerskars. 

Om intet vm·iL aH erinra mot cle ulbiJ.dningslnrrscr i skol
sl,jutning, som anordnas uneler 1. och 3. ulhildningsåren, så 
':ynas många synpunkter tala emot den nuvarande ulbi!d
ni n gen under 6. året. 

Utbildningen i underollicerskurs sker i två stadier, full
.'/iindiy och avkortad kurs, av vi lka den förre genomgås av 
dc elever, som skola ut·tagas till riktare vid svår kanon, till 
antal bcroenrk av för varje sl::1 Lion giilJancle m obi liserings
behov . Fall kunna på grund därav, såsom Yid årels skjulskola 
inträira, då ingen riklarc till svår kanon uttages från S lock
holms station, även om hlancl eleverna i underolricerskurscn 
funn.es framstående riktare. De, som icke uttagas till rik
tare vid SY~tr kanon gcnomg{t s. Je avkortad kurs och kvarslå 
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på papperet tills vidare, om dc tidigare uttagils till riktare 
vid medelsYår l<anon, såsom sådana . Prakliskt taget am·än 
des emellertid denna kategori personal icke vidare såsom 
riktare. 

Underofficerskursen är ohligatorisk, på så s~i.lt alt god
känt be ly g i skol s l< j u lning utgör villkor för bcfor·dran lill un
dcrofl'iccr. Beträffande denna kurs kommer man redan i detta 
avseende fram till viktiga spörsmrtl. Förmågan atl sl<juta hör 
niimligen icke vara avgörande för vederbörandes befordran till 
underoll"icer, då andra ogenskaper kunna yara lillfinn.andes, 
som väl ersä lta denna. Exempel kunrca ändock framdragas från 
underofl'icerskurs, då i skolskjutning underl;.änd eleY nödgats 
omkommenderas till ett senare års skjutskola för att där av
lägga nya prov. Först efter alt på så säll hava erhållit god
kän l betyg i skoJs,l<j utning, ha r befordran till u nderoJ:Iicer 
varit möjlig, sålunda långt efter övriga elever i samma kurs. 
Alt en dylik utbildning är v~irdelös är tydligt, då en sådan 
elev blir använd såsom r i klare yarc sig vid svår eller medel
svår kanon. 

R~iknat med s ,;erigc-typen och m1 giillande ammunitions
priser uppgår kostnaderna fö r utbildning i uncleroflicersskjut
per elev i : 

av·kortad kurs till c :a 1,800 kronor, 
fullständig l< urs lilJ c :a (),800 kronor (d. v. s. för utbild

ning till riktare vid svår kanon). 
I ber~ikningarne ingå icke s. k. merskjulningar eller om

skjutningar utan kostnaderna äro minimikostnacler. 
Tager man sikt e på de ekonomiska spörsmålen, skall man 

sålunda först finna att utbildningen i avkortad kurs icke rim
ligtvis skäi1ker valula för kostnaderna. Man kan våga gå 
än längre och påslå, alt denna kurs ur artilleriels synpunkt 
~ir bra nära Yärdelös. 

För att möta en n~ira till hands liggande erinran om alt 
de övningar, som ulföras av elever i avkortad kurs äro ge
mei~samma för underofficerskursens 'samtliga .elever och alt 
ullagning till den fullständiga kursen sker med ledning av 
restdtaten från dessa övningar, må framhållas all denna ut-
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tagning med stor tillförlitlighet kan göras på grund a v eda
renheter från rekryt- och korpralsutbilclningen, där veder

hörandes förmåga som riktare tillräckligt ldarhigges. Det till 
riktare Yid svår kanon littagna antalet cleYer utgör för en 
5-års period knappast 30 % av h ela antalet eleYer i under
officerskursen och antalet minskas j u mera befintliga vakan
S2r fyllas. Att uleslulande för alt kunna verkställa uttag .. 

ningen av detta fåtal drc.ga med hela lnll·sen i en dyrhar ul
llilclning, synes icke yara motin·rat. 

I detta sammanhang må därjämte ytterligare understry
kas att den ub~Jildning i skolskjutning, som varje arlilleri

matrcs erhåller under l. och 3. utbildningsåren jämte fö r sjö
kommenderade i.\rligon återlwmmande ÖYningarna enl. A. S. I. 
hll. XVIII äro tillräckliga fiir alt han shall anses äga såd2n 
Järdighet, som l'Ör fordras av honom i egen 'k8p av artilleri
Jitatros. Den avkortad2 underofficerskursen är än mera över
tlödig såsom u tbildningskurs, då krav på vederbörandes skjw!
iönnåga .efter densamma avsevärt minskas, (lels på grund ;1v 

[!!der, dels genom lJefordran till underofficer. 

Hörande tidpunkten för denm< skjututbildning framslår 
ccl\så frågan om densamma är rätt ,förlagd till 6. utbildnings

~\ret, alltså till utbildningsperiodens slu l, eller yllerst frågan 
cm lämpligheten av att på ett så sent stadium utbilda riktare. 
Låt va ra att vederb)randc vid tiden för utbildnings erhål

lande icke uppnåtl högre ålder än c: a 25 år, så synes den bästa 
l!den vara försultcn. Den tid flotian 1.:.an draga nytta :w en 

så sent u thi.ldad rik l are blir också mindre, j u längre fram i 
ulbildningsp2rioden lidpunlden för utbildningen iir förlf.\g{l. 

D~'i en till svår kanon uttagen riktare tiimligen snart be

fordras tillundcroll'icer, ii.Yentyras också möjlighelen att hålla 

honom i sådan träning, som erfordras fiir alt han slwll kunna 
hi bchål!~1 den honom bibringade sl<julskicldigheten . 

Det har emellertid snart sagt ingått i medYelandcl att rik
Luen vid svår kanon skall yara underofficer. Uppdragets all
\~ar kräyer detla, förmågan ::w skjutskicklighet drages icke i 
tvh·elsmål, utan anses fiir alltid befintlig så snart Yederbörande 
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har genomgått faststäida skol er. Förmågan att sU~j u ta hänger 
emellertid på in tcl sätt samman med frågan om tjänstegrad 

och ~tider, den är uteslutande heroende på anlag, skickli ghet 
och övning. Den nuvarande organisationen har också endas t 
delvis sett saken seriöst, i det alt exempelvis på Sverige-typens 
fartyg enligt gällande fördelningsbok de båda höjdriktarue 1i 

varje torn äro av underofrieers grad, under del att tornrikta·
ren, som hekliider den Yiktigastc riktarposten, tillåtes vara 
korpral. 

Det är vidare möjligt - kanske sannoli kt - att en ri k 

la r e av uncteroft'icers grad på grund av mindre regelbundet 
leverne saknar den psyko-fysiska spicinsligllet, som en yngre 
riktare av manskaps grad i~iger, iJ t,minslone under ljänstgö

ring ombord, där han leve r ett mera reguliiirt och rutinmäs
sigt liv, en egenskap, som Yid riktningsarbetets utförande spe
lar stor roll. Riktigheten av elt dylikt påstående l-;an !ätt på
,·isas vid kontrollinstrumenl. 

Sammanfattade sku lle de synpunk ter, som tala mot den 
nuvarande utbildningen av rildare under 6. utbildningsåret 
- i underofliccrskursen - Ya ra följande: 

1) E: urs en är förlagd till en fiir sen lidpunkt under ut
lJil d ningspcrioden. 

2) Kursen omfattar ett alldeles oniidigl storL antal elever 
cch betingar därmed allt för stora kostnader. 

:3) Kursen hör icke vara obligatorisk för undero!Iicers .. 
befordran. 

-±) De genom kursen till svår kanon uttagna riktarna fylla, 

på gnmcl av nuym·Dnde organisalion, endast för korl tid de 
i'ordringar, som 1nilstc sl~il!as pil. dem. 

J~ritik fordrar cmellertirl nya förslag. 

Den Jmrs som skal! läggas till grund ror uLtagning och 
utbildning av r iktare till SY~lr kanon hör flyttas tillbaka till 

:;nnan tidpunkt under utbildningspericdeu och torde höstskjut

~:kolan under 4. nthildningsårel Yara den härför mest lämpade. 
Dc· elever , som kunna ifrågakomma till denna kurs betfinna 

sig då ännu "i form" efter genomg[mgen korpralsutbildning 
och praktisk tjänstgöring efter densamma. Ultagning av c1c-
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Ycr till utbildningskurs för svår kanon bör lill erforderligt an

tal ske bland dc skickligaste och härför i övrigl mest lämpade 
elevl'l', som genomgått lwrpralsutbildning. 

För att sporra vederbörande redan på tidigare utbild

ningsstaclium bör r i,ldare, som uttagits till svår kanon givas 
viss ekonomisk förmån, så hinge han kvarslår såsom aktiv 
riktare. En dylik ersältning kan lätt heredas på grund av dc 
ekonomiska besparingar, som en omläggning av skjulutbild

ningen skulle medföra. l\Iöjligen bör också riktare, uttagen 
till svår kanon, tilldelas cll yttre leckcn, exempelvis yrkes
teckningen i förgylld m eta ll eller på molsvarande säll brode
rad, angivan(lt' all han bekläder befattning såsom rik lm· c vid 

s\'t\.r kanon, och dLii'med en viktig befattning. 

Erforderliga J.mns kapcr i fråga om materiel och dess 
handhavande torde vid föreslagen tidpunkt kunna bibringas 
eleverna, varför förut genomgången undero!l'iccrsskola icke 
lwn anses vara nödvändig förberedelse för uthildningen. 

På grund av uLbilclningens fördel'ning i underofiicerssko
lan hindrar denna ic'kc att dc elever, som utbildats under 4. 
utbildningsåret 1\ommcncleras såsom r iktare vid svår kanon 
lmder kustflottans tillämpningsövningar redan under det eft.cr 

utbildningen följande årcl. 

Den nunuandc underoll'icerskursen vid skjulskolan skulle 
sålunda mnläggas och .i !'råga om skjutningar med lwnon 

omfatta endast sådana ÖYningar, som erfordras för att bibringa 
vederhörande en för unclcrofl'icer er,forderlig skicklighet i fråga 
om elcllcdning . Del lordc vara förde laktigare atl för uncler
ofJ',icershefordran ställa kompetensfordringar på dylik kun

skap framför in di \'i duell förmåga i fråga om skolsl<j utning. 

Ett elylikt förs lag genomfört skul!e kunna minska för 
diickstjänsten på fartyg av S\'erigc-Lypen nu avsdt antal un
derofficerare med högsl 4-, d. v. s. ett antal molsvarande höjel

r iktarue Yid dc svåra kanonerna, vilket antal åtminstone till 
hälften torrle kunna l'yllas genom elen planerade organisatio
nen av avståndsmiilarcfr:'lgan. En reducering iiven av 4 un-
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derofficerare bör för övrigt icke Yålla nämnvärda bekymmer 
för fartygstjänstens skötande. 

De fördelar som ovannämnda förslag skulle medföra 
lun~na sammanfaltas i nedanstående talande synpunkler: 

l) Behovet av riktare till svår kanon blir tillgodosett på 
ett effektivare och samtidigt avsevärt mycket billigare säLL 

2) Riktaren kan uneler längre tid kvm·stå i sin befallning, 
Yilket med ekonomisk fördel förenar fördelen av bättre effekt 
från artilleriet. 

skolskjutning å mobiliseringsbemannade fartyg utföres 
å rligen i överensstämmelse med ASI bil. XVIII (Förr "bil. 11"). 

· Dessa övningar, vilka i regel förläggas till vårskju tskolan, 

avse att med iakttagande så långt som möjligt av striclsmäs
sighet unUerhåHa den skjutskicklighet, som und ercHicerare 
och matroser 'bibringats uneler resp. yrl<csskolor. övningarna 

hava mer och mer omlagls i riktning mot ökad stridsmässighet 
och börja därmed också mer och mer att fylla det med de
samma avsedda ändamålet. 

Dc erinringar, som ·kunna framstäHas mot denna del av 
skj ututbildningen äro försl och främst att övningarna bcdri

\'as alll för forcerat för all lämna avsedda resultat. Värdet av 

dem skulle ökas, om dc kunde utsträckas under längre tid, 
med andra ord förddas under utbildningsåret Farlygens allt 
mera beskurna rörelsefrihet torde ·d ock ännu icke möjliggöra 
en omläggning i sådan riktning. 

För att också· här kunna göra besparingar och (hrjiimte 
uppnå ökad stridsmässighet i Ö\·ningarnas utförande k·an ifrå
gasättas om icke utbildningen skulle gynnas därav, atl till 
vedcr,börande hefälbanU"es förfogande ställdes ett visst anslag, 

inom vars ram ÖYningar finge bedrivas. övningarna skulle 
måh~inda härigenom kunna giYas mera liv och l<anskc också 

ökat Yärdc samt därjämte kunna lämpas mera efter omstän

digheterna än under nuvarande förhållanden, då befälhavaren 
iir lämligcn bunden ay etl fastställt reglem~ntc. 

C. E. Måhllin. 

Tidskrift i Sjöväsendet. 
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