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liar den tcknis:k a :utvecklingen ii·k at eller minskat en
fl olt <lS utsikter att framgångsrikt genomföra ett anfall
mot a\' moderna strids m edc1 skyddad örlogsibas?
Indusl6ens utnyttjand e för tillgodoseende av marin ens
b ehov under krig.
Fri tt val av ämne inom området för Örl ogsm annasLill .
skapet~ verksamhet.

T~ivlingssl ktift bör, å tföljd av förs eglad sedel upptagande
förfallarens namn och adress ell er ook e tt val:;pdk, va r.'t ingiven till K lm gl. Örlogsmannasä ll skapets sekreter:.nc, K a r l skron a, sen::Jst el en 1 niistkomm::Jnd e september.
Finner Sällskapet inlämnad 1ävlingsskrift förtjänt DV ]Jris,
tilldelas födattaren Sällsik ape ts medalj i silver. Skullc inlämn ad skrift anses vara av synn erli gen utmärkt förtj iin st, kan
Sällskarpet besluta att tilldela författa ren samma m edalj i guld.
T Livlingsskrift, som icke km belönas med pris m en likväl anses förtjänt av Siillsikapels erkännande, erhåller· på hög tidsdagen h edrande omnämnande.
Skulle den förseglade sedeln , vilken åtföljer s:k ri ft, som
blivit prisbelönt ellc1" erhållit h ed rande omnämnanle, endast
inn ehålla vals-pråk, tillkänn agives detta under förs ta hälften
av novc.m bcr m ånad i »Post - och Inrikes Tidningar» m ed anhåll:m alt förifattaren ville till Sällskapet uppgiva namlll och
adress.
SEtvida iförfattaren av inlämnad tävlingsskrift iC!lze tillkän nagiver molsatt önskm1. förbehåller sig Kungl. Örlogsmannasällskapet ri.i ttighet att i sinJ ticls,k rift olffen Lliggöra skriften.

Karl skrona i december 1928.

Selaeleraren .

Kungl. örlogsmannasällskapets nya
bibliotekslokal.
~'\ nföl'a ndo

av Sällskapets ordförande hedersledamoten de Champs
vid den nya lokalens i nvigning den 16 januari 1929.

Kun1g'l. Örlogsmannasällskapets bibliotel'
Mina Herrar!
haft en skiftande tillvarot. l sin myeket
lopp
har under tidernas
anspråkslösa 'b egynnelse erhö.Jl det sitt första Larntclomsh e: m år
1771 i varvsamiralens bos lad å Skcppsih olmen. Sedan Galerflottans förening med Annens Flotta fö-ranlett Örlogsmanna
sälls kapets flyttning till Karlsikrona å r 1784, torde dåvarande
överstelöjtnanten Otto Henrik Nordenskjöld , som övertag1l siill ·
skapets ledning, även lämnat en fristad åt dess bibliotek. 'Under fllie n 1786- 1821, d. v. s. i 35 å r, ålel'finncs biblioteket i
av viceamiral Tersmeden upplåtna rum inom förra v::Jrvsami·
ralsikans,Jict ellei' gamla varvsamirals.bostäHet , såsom del iiven
omnämnes i en del äldre handlingar. Delta b oställe, som lttg
vid sydväs tm hörnet av nuvarande hög·YttktstbygJgnaclen, revs
1819 för att länma plats f6r sistnämnda 'nybyggnad. D et var
clå, som Kungl. Örlogsmannasi.illskapet och des.s bibliotek , tack
vare dåvarande Befälhavande Am iralens, Lagerstråle, ingl·ipande, k omma att inrymmas. in>o n11 denna byggnad, varest dc
alltsedan den 15 november 1821 - alltså nu i över 107 år - förblivit. Här inrymdes biblioteket ifö·I'st i det sydöstra mm mct i övre våningen, men då dc111na lokal å1• 1892 om~indrades
1
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till hiljardrum, flyttades biblioteket till mots'varan:de rum i
holtcnvrmin:gen, där det intill helt nyligicn befunnit sig.
Örlogsmannasälls1k apels numera mycket vi.it'dcfulla bok- ,
gravyr- och kartsamlingar hava hittills alltid varit intymda
inom den ursprungliga träbyg1gnaderrs lokaler, vilka beträffande cldsi.ikcrheten fäTvisso lämna en del övrigt att önska. Aven
hade bilJlioteksrummel, på grund av bristande 11Lr'ymmcn i

-5 i huvudstaden fylles genom dc resurser, varöver hl. a. marinen s
Ö·v erstyrelseorgan förfoga.
För tillbyggnadens ubfotnming inom ett myc'k et begränsat
område, fö1' dess utsmyckning och praktis:k a anordningar an håller jag att få framföra sällskapets tack till des's' beredningsutskotts ordförande, varvsdwfcn odh kommendören vVcster,
till chefen för bygg:nadsdcpartem entet, bat'on Sparre, till ad~i
tekten Norberg, som ncdJagt cH intt'esscrat arbete på bibliotekets utsmyckning m. m. , samt sist, men icke minst, till Sällskapets värderade bibliotekarie, kaptenen Ulff, som, efter i
Stockholm bedrivna särskilda studier rä>rande ordnanch~1t av
ett tidsenligt bibliotek , icke Hinmat någon möda ospm·d för
att på bLista sätt g'Öra desS!a insikter fruktbärande.
Kungl. Örlogsmannas·ällsk apets här närvarande ledamöter
samt inbjudna rcprcs,c ntanter f6r Sjöofficcrss,ä llskapen i Ka rlskrona oeh Stockholm beredas idag tillfälle att taga d e nya fill ordningarna i skärskådande, och bjuder jag nru de blågula fät·
gerna alt lämna fritt tillträde till lokalen.

Anförande av Sällskapel s o r(lförandc unde r den efter
im·igninge n an ordn ade midda gen.

KUNGL. ÖRLOGSMANNASÄLLSK APE'l'S NYA BIBLIOTEKSLOKAL.

övrigt, mera ifått karaJktären av clt allm~int samlings- och lidning.srum , vilket ick·e kunnat tillfredsstäila den, som: i lugn veJat fors'ka i dess källor. Det ä:r därför som Kungl. Örlo·g smannasiillskapet med största tacksamhet emotta1git en giåva, som
möjliggjort icke blott bi:bliotekcts inrymmande i en mera tidsenlig oeh Yärdig lokal utan samtidig1t tillgodosett sällskapets
krav på ett lämpligt .samlingsrum. Det bö1r bemät'kas, att detta
bibliotek har vid flottans huvudstation en viktig uppgi1ft, som

Mina herrar'! Då Kun1giJ. Örlog.smann:a sällskapct inbjudit
~epresentanter för Sjöofficerssällskape n i Karls'k t'ona ·o ch Stoc.kholm att idag niirvara vid den nya biblio·tekslo1k alens invigning,
har detta sin natudiga Ol'sak i de mån.go .g emensamma intr·c sscn ,
som allt ifrån begynnelsen bundit dessa sällsik ap samman. Dcras uppglifler och ver'k samhet hava i månJga fall föiljt gemensamma linjer, och ha:nd i hm1d och i bästa samföirstånd h< ·v a
de ofta sttävat mot sammn milJ. Följer man utvecklingsEnJen
av denna mer än sekelgamla gemcn1s amhet, skall nl'an finna ,
att upprinnelsen iir att söka i I\:ungl. Örlog;smannasiillslk apels
bibliotek.
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Det var nämligen i decemiber 1815, som ledamoten , dåvarande löjtna111len Nils Fischerström till Kung1l. Örlogsttnanna sällskapet ingav ett för;slag till upprält:mde av ett Lösesällskap
för Flolians ofjicemre, särdeles fö,r d:e yng,re, som i allm~inhet
saknade tillfälle till >> dylika agrerubla occasioner». KungL Örlogsmannasälls·l mpet bes.löt att härtill medverka g·e nom att bereda sjöofficerskårens medlemmar ett utvidgat tillttäde till sällskapets lolkal, bibliotek och samlingar. Från och med januari
1817 blevo dessa loikaler uppvärmda två gånger i veckan , f(w
hållande av faiktiska föreläsningar, och i anslutning härtill trpp läts lokalen1till det nybildade Läsesällskarpet.
M~m torde med fog1 kunna påstå, att detta var det första
uppslaget till bildandet av ett Sjöofficerssällskap i Karlskrona,
ehuru detta iförst 1830 blev verklighet.
För såväl Örlog;smannasälls'k apet som Läsesällskapet såg
det emellertid mörkt ut, då det gamla varvsamiralsbostället
skulle skatta åt förg1ängelsen, och b'å da sälls.kapen därmed blevo hemlösa. Det var då, som en klarsynt man med varmt inti·esse för den kår han tillhörde trädde em:ellan och räddadie
situationen!. Ja'g syftar på dåvarande Befälhavande Amiralen
Lagetstråle, samme man s·om slåsom löjtnant på linjeskeppet
\Vasa vid Hagland fick emottruga befälet efter sin d'ö1dsskjutne
fartygschef jänl'te dennes sista otder och testamen te: ,, Du
skall sv a ta mig inför Gud om du s:tryker flagg!». Han gjorde
1819 underdånig framställning, att ett kronan tillhörigt äldre
trähus , som utan nytta kvar:s tod på en av de fö,r nya dockan
inlösta tomterna, måtte på kronans bekos>htad flyttas och uppsättas på den kronan lillh6rig1a omby.gg1da tomten i hörnet av
Amiralitets.s:lätten och VarvSiglatan . l detta hus, fi'amhöil Lagerstrale, skulle utrymme vinnas dels till ett allmänt samlingsställe, där Örlogsflorttanls officerare och särdeles dess subalterner vid lediga stunder från tjänsten ktmde samlas till tan'k eutbyte och läsning i ämnen, som tillhörde »deTII svåra s:jömetiem , dels till hållande aN taktiska fö,reläsning'at och dels slutligen för Kungl. Örlog:s mannasä'llsik apets sammantdiden, vilket
sällsknp elibjudit sig att hålla Slitt i metien valda bibliotek med
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samlingar av kartor m. m. öppet till sjöofficersikårens b egagnande.
Denna framstiillning vann nådigt bifa.ll, och elen 15 no ve1nber 1821 kunde KungL Örlogsmannasällskapet för första
gången samlas inom: detta hus övre vånin1g'. Dess bottenvåning
blev samlin gsstiille för Örlog'S flottans officerare.
J;ug kan i detta sammanhan g icke underlåta a lt erinra om
det till synes Slåregna förbåll:mdet, att amiral Lagerstråles namn
icke återfinnes i förteckning'e n ö,v er sällsk apets ledamöter. Ej
heller finnes hans bild inom siillsikapets lokaler. Det tack, vi
äro honom skyldiga, synes mig kräva, att htmls minne på lämpligt S'ätt hedras och bevaras inom dessa siill s:kap.
Då Sjöofficerssällsl<apet i Karlskrona 1830 bildades, med
samtidig avsikt att anordna officersm~iss i bottenyfmingen, begärdes av Örlo;gismannasällskapet en hjälpande hand i så måtto, att des's lo:kaler i ö'v rc våningen jämte biblioteket måtte
nåqra duga r i veckan få clisponcr'as a v det nya sällskapet.
Denna framställning icke blott bifölls av Örlogsmannasällskapet, som »räknade det s:å som dess yppm•s,t a plikt att bofordra
samat•betet inom kåren och att bidragn diirtill, ntt var och en
eldades att stadga sina ins,r kter och öka si na kunskapen , utan
Örlogsmannas,ällskarpet lät även istånds-ätta och möblera lokalen med häns;yn till dessn nya krav.
Undet• den följaB'de utvecklingen inom de nya lokalern::t
har geme nsamh ete n mellan de båda sLlllsikarpen y tlerligare b etonats och knutits samman. 1833 e1~höll sålunda Sjöoffic.erssällskapet m edgivande att alla dagar i veckan få dis1ponera heb
ö'vTe vånjngen , och 19 år senare, 1852, upphits sessionssalen
till matsal för yngt•e officerares middagsmål. 1867 bidt'og,o
båda sällskapen till en för den allmänna trevnaden behövlig
förändting och nydaning av lokalen, och den 1892 beslutade
tillbyggnaden och omändringen betr~iffaniClc användandet av
sällskapens lagenheter skedde även i bästa smnd'örstånd . Här
vid blevo ursprungligeill för Örlogsflottans officerar'e avsedda
rum i bottenvåningen upplåtna jämväl till Örlogsmannasällskapets begagnande : det sydöstra hörnrummet till des,s biblio-
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Lek och den n y tillkomna matsalen till dess scss ions,nrm. P å
motsvaran de s~itt uppE.tcr nu Kungl. Örlogsma nnasäll skapet
det 11 ya bibliotcks nnnmet jiimvii. l till Sjöo'fficcrss,~illskapet>
gagn och trevnad.
Mellan de b åda silliskapen har sålund a städse det bästn
samförstå nd varit rådande och i den förlhoppni ng att så alll j~imt måtte bliva förlhål lanclet, höjer jag mitt glas och inbjuder
alla h ~ir niirvarant lc alt tömma e n viUgångss k å l fö·r Ku11gl. ÖrJ ogs mann asäll ~k ap e t och sjöoffi cerssällsk apen i Karhkron a och
Stockh olm.
1

Årsberättelse i skeppsbyggeri och maskinväsende 1928.
A,·gi Y<' n nv l cdnmo tc n Löj' uen.

Den viirdefull a utöknin g av Kung'L Ör log:smann <lsiili ska
pets lo kal er, vars invigning vi idag h ög tidligh åll a, har m öj liggjo rt s tack var e den frikostiga gåYa , som k ommit säll sk apet
till del från en dess h edci'sledam;ot, sonr önsk at fötbliva akiind .
D:1 , såsom jag förut fmmhållit , de ur denmt gåva framsprun gna glädja nde resultaten, jiinwäl komma sjöotfficcr~siHiskapcn
till del, anhåller j ag, att ni alla t:ör cn a edet med mi g, då jag
m r föreslår en skål för denne Örlogsnm nnasälls'k apcts h edersleda m o t och ft·ikosti gc gynnare.

Det följande utgör en fmlsiitln in g aY .fiircgacnd e :'trsbcriittclsc.
Sfng;sk epp .

E nligt \Vashingt mlkonfcte nse ns bcs,tiimmeJs.e r f{u· ej de t
fria cr sä ttnin:g sbyggand et av s l~l ,gs,kc pp 'Och slagkry ssare -c.apital ships - påbörjas fiirriin den 12 nov . 1931. D å mnn
i allmiinhc t i gynnsamm as.tc :fall km1 rii.kna m ed ett halvt i'tr
för uppgöran d e av förs lagsritning ,ar, ett å r fö r k on s truktion sarbete t och ett halvt ~'\.r :f ör mat crial'heslii llningar oc:h förhere eland e arveten på varvet, k an k öle n ej striickas rfi.irriin tidigas!
2 år <.'fter b es lut om n yb ygge av ett s lagskepp triitl i kn1.fl. U nder loppet av niis.ta år måste alllså de leda nde s,tormaktc rna ha
k ommit till klarh el b etriiffande dc capita[ ships, som skola p ftbörjas 1931. Det m'betas s,iike rligen för högtryck inom "d: oli k a amiralilet en för att sam:man jiimka dc divergenmd:c as,lkter na, ett arbete som sann erli gen ej underliitla s :w dc s ista [u· cn s
h as tiga utveckling på ~Li la krig:stekni s·k a omi'ådcn , och av d ~:
i111vecklad e proble m som sa mm1anihiinga 1necl ernående a v sa
s tor s lagkraft och iindamå lsc nlighcl hoo; fart ygen som möj ligt
för det i dem n edlagda kapital et.
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Århundradens erfarenhet lär oss, att den flotta, som inne-har ledningen belräflfande slags,k eppen, behärskar hav-e n oah
därmed Yårldcn. Man har svårt att tänka sig, huru den ut veckling skulle gestalta sig, som kan ändra denna gmndsats.
Slagskeppen Nelson och Rodney hava. efter genomförda
pl'OV ingått i atlantflottan. Maskinproven kunna ans•es synnerligen lyckade, och anmiidming:s värcl iit• den ringa ii·k ning i
ängförbrukning j)C'l' hästkraft vid hi.gre~ '-k raflutvccklin<g hos
maskineriet. Ång'lfö,r hrukning per hästkrafttimme vid full belastning är för propellertm·bincma 3,8 kg. och vid halv belastning 3,9 kg. Med hjiilpmaskiner, vari ing'ål' iivcn b elys ning och Yärme, bliva mo-lsYaranclc siffror 4,4 och 4,6 kg.
Fötenia Staterna fortsätta med ombyggnad av äldre slags·k epp. Medel iiro beviljade fö·r modernisering av »Oldohama>,,
>> Nevada », »Arizonn » och »Pennsyh·ania ». Yacl artilleriet beträffar, liir ombyggnadsförsbg el för de två senare fartygen
omfatta utbytande av dc 12 14" kanonerna mot 8 s.t. 16" konoller -- detta i lippenbar strid mol \V asbingtonavta.lets bestämmels er. Förenta Statcrna skulle härigenom få 5 slag<skepp
med Hi" kanoner. I övrigt synes denna makt i motsals till
England vilja betydligt ö1k a tonnaget Ö•v er 35,000 totn för sina
kommande slags.kepp, vil·k a beräknas. skola kosta 225 mill.
kronor per styck. Molwarande siffra för »N el son » torde vara
130 milJ. kronm·.
Niirmarc fartygsdetaljer ang'å·e ndc de amerikanska slagsl•eppens modernisering, som drager s.t ora kostnader, förcligg.a
nu. Fö·r oim byg.g·naden låga följande fm·dringar till ~mnd: l )
bättr-e skyeld mot undervattens'- och luftanfall, 2) endast oljcbränsle i st. f. kol, 3) användning av högre tryck och temperatur i propcllcl'masldnern a och 4) för ernående av högre vet'k llingsgrad utväxlade turbiner.
Undervattensslkyclclet har förbättrats g1enom inbyggande av
hulg.es, som sträcka sig från f. d. torpedr'um'lnet förut nästan
till akterstänn och fl'ån överkant av gördelpausaPet till frn·tygets botten. Bredelen begränsas av portöppningarna i Panamrukanalen, som hålla 33,5 m'. och tillåta en maximibredd å
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fartyg1e n av 32,9 m. Den lämpligaste formen utexperim enterades genom slä,pfö-rs·Öik , som gåvo vid handen, alt nwtstånde\
ej ökades, ulan t. ex. för »Florida » snarare mins,k ades , i det
att detta fartyg trots en deplacementsöknin g av 3,000 ton med
ett tillskott av enelast 11 'o/o i maskinkraft gjorde 0,2 knop
högre fart än förr. En nackdel, son1 dessa bulges 1nedfö rt ~ir,
att fartygen ed1ållit föl' stm· initialstabililet och diirmed hårda
rörelser i sjön. De iiro omsorgsfu llt indelade i valtentäla avdelningar, på »Florida » och »U tal1» även m ed långskeppsskot t.
Genom slussventiler kunna dc vattenfyllas för att motverka
eve nlnell slagsida.
Dessutom har undervattensskydd et ökats genom föt1bättrad indelning av vallentäta rum. Pannrummen, som avsevärt
minskats i storlek och inneh~\lla endast en panna per runt, hava ei'hållit tre 1:\ngskeppss.lwl.t på vaPdcra sidan och 3-dubbel
botten. Detta bottcnarrangement har ej kunn at uföras i. maskim•mnmen, enär pro-pellerax-ellägena ej ulan mycket stora
svårigheter kunnat iindras. Grundregeln har vidare varit att
ej göra n ågra dörröppning a r i de vatten liita skotten mellan
botten och fö.t'sta däck över yattenlinjen. I detla däck erhålla
luckorna 0,3 till 0,45 m . höga karmar. Därigenom alt pannrummen minskats i storlek, hava stormlänspumparn a för dess a
bortfallit. I samhand härmed har hela länssystemet fö.rcnk·
lats och min~kats i vikt.
Den olyckliga tornexplosionen p å »Mis.s.issippi» har givit
anledning till fö, 1•bättrado durkfyllnings- och stl"i clsvcn lilations anordningar. Dessa i.iro sä arrangerade, att dc förras vattenbehållare h ållas under tryck av de scnaxcs trycklulftleclninga.r.
Genom ventilet', som: manövreras från talrika ställen i fartyget,
kunna durkarna hastig•t fyllas. Uneler pansm·däck löper efter
he·l a fartygets Hingel en högtrycksleclni111g fö.r luft, vm•igennm
luftbehållare i durkar, langningsrum, torn och eldledningscentraler kmma fyllas. Fö-r den händelse stridsvcnt..ilationsan läggningen skulle strejka, kunna genom utblåsning av denna luft
rnmmen nöclventilcras. Alla viktig:a rum und er däck tit'O anslutna till stridsventilations-system et och förseelda med anord
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ningar all k yla och rena h~fte n . Personalen i dessa rum h ehö·v a ej gas ma s'kcr och ej h eller cldl cdningspcrs-onnl otvan däck.
Däekpansarct hnr anbringnts i 2 däck m ed så få och små
iilppJlli ngar som möjligt. Det övre ~i.r 76 mm. och det undre
127 mm. Lj ockt. För- oc h a ktersk epp h ava erhållit försl~irld
pansn rskydd och bättre sk oltindelning för att förebygga läck''lwdor och därmed sam1111anhiingande lrin'Lförändrin gar.
För propellermaskineriet hava ändiinlgD.rna gått nt på a lt
få eU färre antal stö n ·c pannoL Dessa iir'o på c :a 10,000 hkr.
per panna och uteslutande olj eeldad e. Arbetstryek et iir i allmiinhct 21 k g./ cm 2, och pmmorna iir·o försedda m ed so tnin gs .
anotdningai' samt direkt visande rökgas- oc h saltindikatorer.
I allmänh et har man s'lutet eldrum med e tt bliister tryck till
200 mm . vatlcnpelare. För alt m1idvika virvelbildning ledes
luften m e<JI skärmar från fliildarn a till pannorna. Särskild
vinning iit' lagid på att hålla kölarna torm. Överallt, diir valten,
ånga eller olja kan läcka fram, finnes droippk·o ppar, varifrån
dräneras till en länshrunnl i va rje rum. Läckånga från tätningsb oxar ledas till k on densorer, s:å alt luften i tm•binrum.
Ju'\.lles i möjligaste mån to~·t· . Lufttemperaturen har s•i inkls genom särskilt omsm·gsfull is.o;Jcring :w alla värmeutstrålande
ytor. Dessa a n ordningar b etyda mycket fö,r maskinpersonalens
uth ålligh et -och m a terielens .m l'del'h[lll.
Båtarnas an tal och storl ek h ava såvitt mJöjligt ä1wts. Alla
äro m otordrivna, t. o. m. livbåtarna. Användandet av tiiä i
inredningen år praktiskt taget utesluten. Alla nliöbler och
dörrar ~iro av metall. I Amerika finnas specialfrubriker, som
drivit tillverkningen av eldfasta slålmröib ler och rumsintedningar till mycket s:tor fullä111clnin g. I-Iäng,k o je r och klädsäckar
finnas numera ej på de a m erikanska slag,s keppen. Allt manskap li gge r i fasta lw j,e r. Beklädnad och p e t~sonli ga tillhörigheter förvaras i gar'dember och kli.i.dskåp.
Genon1 omändring från kol- till oljeeldning h ava slagskeppens br~in:sle1förråd ökats niistan till det dubbla. Bensinstation
med s~i:kerihetsanorclningar, liknande de i land p'r aktiserade,
finnes ombord för att hasti>g'lt föi'Se motOTbåtar och flygplan
med bdnsle.
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Krys sare.
Det kan vara av intresse att se, huru såYii l \ Vasihington konfcrcnscn som konferenser i a\Tustningssyftc hava, i ställe t
för a lt nedbt·inga k ostn aderna för flottrnstning a rna , snarare
ök at desa mm a . D etta gäHer s~i.rs'kjJt Ju·yssarna, för Yilka bes l~imts ett maximideplacement p er fa rtyg, m en villkas an tal ej
begränsats genom fastställande av ett största Lotaltonnag'c .
Om 10,000-tons gränsen ej funnits, skulle säkerligen fl ere typer sm å lätta, jämf ör elsevis bil li ga kryssare h a tillkom mit,
men nu tvingas k on feren sm akte rna av k onkurrense n alt för
det s tör sta antalet kryssare h elt uL11ytlja standarddeplacementet. Genom att förse kry ssarn a m ed för typen ova nli gt stora
b1~ä n s le- och matarvatten förråd . bringas dc 'UPP i en s,tor lck av
14,000 t on . Men det ~ir ick e nog' med att besliimmelsel'nla
fmmbring'a W11Ödigt stora kryssare. Faststi:illanclet av ett m aximid eplacem ent oeh en maximikalib er gäcr iiv en f:u'Lyg en spccifild dyrare. För alt skaffa sig överläg'lsenhet är nämligen
enda vi:ig,en att Ö·k a farty g,en s effekt per ton,, och vad de tta betyde r i prisihänseende, vet var och en som sysslat m ed krig,'ifmiygs'b yggcc. Visserligen kan man sägn, att k valitetskon/kurrens är n yttig för utvec.ldin g, av industri och teknik , m en detta
kan n ~i ppel ig cn försvara \Vashin,gtonavtalets fördy1~ndc in verkan. Man måste ju även T~i·kn1a m ed, att ej endas t a nskaffningsk ostnaderna ökas utan äyen drifts- och underh åll s'k o stnaderna.
Av \Vashingonkrys,s m'e h ar E ngland f. n. färdiga och under byggnad 13 st. D essa indelas i 2 kl asser som vanlj~en ben~i.mnas Kent- oc'h L on don-klassen. Till Kent-klassen räknas
~' Berwiclo, >> Suffoll~ » , >> Cumberlan d >>, >> CornvaJl» och >> Kenb
samt >> Austt·alia >> och >> Canberra >> för den aus.t ralisk a marinen.
Till London-klassen höra >> N0 l'follo, >> Dorsetshire >> , >> Devonsbirc >> , Shropshire >> , >> Sussex >> och >> Londonl>> . I 1926- 27 års
b~glgnadspro:gram ingi c'k även en ktyssare av mindre typ än
\V ashin gtonktyssam e om 8,400 sta.ndardton. Den et'hö.Jl nam··
n et York och är den första i sin klascS'. Planerade till 1929 v·o
ro 3 st . kryssare av London -klassen och 6 st. av York-klascSen.
Detta pro~ram hal' dock blivvit reducerat av politiska och ek o1
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nomiska skäl. Enligt Engineering rr'hållcr London-klassen
ing·e t sidorpar1:s at, utan blott elt 100 min. pansardäek oeh pansrade ammunitionstrummor. Det Jiitta artilleriet består av 4 st.
10,2 cm.-kanonet för luftviirn, 20 st. mindre kanoner oeh kulsprutor samt en torpcdbcslyekning av 8 st. torpedtuber. Till
sina huvuddimensioner bliva de lika 'Kcnt-klas's cn: L. ö. a. =
192,0 m., bredel = 20,8 m. och konstruktionsdjupgåend e =
4,93 m . Genom moclerniserill!g av fonn:en ä underv a ttenskroppen och ökni n g av maskinstyrkan till 90,000 hkr. beräknas
fartygen lmmma upp i 32,5 knop. London-klassen har inga
bulges . Dc 8 torpedtuberna anordn as som 2 st. kvadruppel ·
iive rvattenstorpecltubcr. Drän:noljeförrådet blir 3,1100 ton 0ch
deplacementet för• .fullt rustat fartyg niirmare 14,000 ton. Till
utrustningen hör iiven ett flygplan m ed k a tapult. SiHmellen
kommer ieke att avvika myekel fdn Kent-klassen. Emellertid bliva s lw.r slenarna nf1g1ot högre, vilket iir iakttaget iivcn å
ett par kryssare tillhörande Kent-klassen.
Frankrike har 4 st. 10,000-Lons krys:sar:e färdiga eller undet byggnad, niimJig:e n »Tourville >>, >> Duquesne >> , >> Suffren >>
och »Colberh samt des•s utom 2 planerade. Dessa hava en L.
ö. a . = 192,0 m., bredd = 20,0 m. oC'h ett rncdeldjupg'å ende
= 5,4 m. Huvudartilleriet består av 8 st. 20 cm. lmnoner i
4 st. dubbeltorn - 2 för och 2 akter - alla i rnedellinjen.
Luftvärnet utgör es av 8 s.t. 9,5 cm. och 8 st. 3,7 cm. kanoner
samt dessutom 12 st. kulsiptutor. Torpedbestyckningen utgöres
av 2 st. trippeltuber. Kran för• ombordtagande oc:h 2 s·t. katapulter för startning av flygplan finuas. Maskin effekten, 120,000
hkr. å 3 propelleraxlar, är ber'~dmad för en fart av 33 knop .
16 st. w. t. tvi:irskcprpsskott, so1n g'tt från köl till övre däck , utgöm det huvudsakliga undervatte111sskyddet. BnännoljeförråcUet är 1,850 ton. Vid de pr·ovturer·, s1o m hittills g'j orts, hava
synnerligen goda fartresultat uppnåtts. Med 135,000 hkr. 35 knop vid 3 timmm's forceringsprov samt med 70,000 hkr.
- 30 knop vid 24 timmars uthållighetsprov. Brännoljefö:r brukningcn var 0,43 kg. per hästlu~afttimmc.
Vid en jämförelse mellan de franska och engelska kryssarna framhåller Le Tcmrp.s, att det engels.Jca amiralitetet Einge
1

1
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J1emlighöll dc engelska krys.sarnas egenskaper. Ni.ir de offentJiggjordes, befanns att, medan övriga stater sölk t åstadkomma
underverk :w fart oeh maskinstyrka, hava engelsmi.innen valt
en något lägre fart, men använt viktbesiparingen till ökat s~1viil
undervattens- som Ö\'ervaltensslk ydd , bättre sjövärdighet, stora
ammunitions- och hr ii nsleförråd, goda bos.tadsutrymmenl samt
s tarka ski'ov. Utan tvivel skall demut mäs:larekJokhct hos havens hchiirskare, som ännu mindre än andra kan bestå sig
lyxen alt i strid förlora nägra a,· sina kryssare, ge s.ina lärlingar
åtskilligt alt tänka på.

Japan har i år beviljat 2 st. 10,000-tons kryssare, så att
1ned de 6 st. förut beviljade krys,s arna med namnen Myoko,
.Nashi, Ashigm·a, I-Iaguro, Atag1o oeh Takao 8 st. befinna sig
under byg1g~1ad . Dc avvika från de ursprungligen planerade
i så m'å tto, aU de få 10 st. i st. f. 8 st. 20,3 cm. ka111oncr.
.Japan har även g'flit in för en mjn:d re men kraftigt be styckad ,Juyssaretyp, den s. k. Furutaka-typen, av vilken el s.t.
bäta nam'nCI] Furutaka, Kako, Aoba och Kinugara. Dessa
hava -ett tmm.agc av 7,100 ton, 33 knop, 6 s:t. 20,3 cm. kanoner,
8 st. tm,pedtubcr och ett kraftigt luftvärnsarlillcri.
Italien har i år beviljat 2 st. 10,000-tonsl kryssare, så att
med de 2 förut beviljade ;, Trcnto » och >; Trieste ;; 4 st. befinna
sig uneler byggnad.
4 st. scouter onr 5,300 ton eller, som de officiellt benämnas,
Jlottiljledm,c hava även beviljats. De få namnen Alberto di
Giusano, Olberico da Barbiano, Bartolomeo CoUeoni o:c h Giovanni clalle Dande NePe. Dessa s:kola få 15,2 cm.-kanone1' a v
ny konstruktion och 37 knlo ps fart samt bliYa därmed viiridens snabbaste kryssare.

Förenta Stalerna
av krigsfartygslbygg1e.
8 st. u n det byg1gm,acl,
-Gity>; samt sex andra
omfattar 15 st. , vilka
sex kryssarna av 1927

utveckla stor aktivitet på alla områden
Vad l 0,000-tonskryssarna beträ'fifar äro
nämligen ;; Pcnsaoola >> oeh )) Salt La'kc
n:r 26- 31. Årets nybyggnadsprogram
alla föruts,iiltas bli :fiixdiga å1' 1931. De
å1's program bliva något olika Pcnsaeola-
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typen, i det att de lfå 9 sl. 20,3 cm.-kanonet", 6 st. 12 cm . för
lulhiirnet och 35 kn ops farl.
Den tyska kryssare n 1\öln. har i mnj månad i :\r liipl av
s tapel n i vVilhelm Siha f en. Den har liksorm sina förrgang:u c
Karlsruh e och Könjgsberg Yiickl det slörsta upp seend e in o m
marina kt·ctsar, och sftviil ·en gle lska som· franska konstrukliiret·
hava ullryckt sin oförs~ii lld a b c uJH.lran för vad tyskarna för mftlt fisladkomma pft ett deplace ment av G,OOO lo:n - 9 sl.
15 cm. kanoner och 32 kn ops fa rt. Delta har lyckals genom
viktbes paringar i s.k rovet, :\slaclkomna genom lulstriickt :m viindning av svetsning i stii ll cl för nitning cch genom anviin dancle av duraluminium för inredningsskott oc h cliickhtls ..
Min skningen av skron' iklen har J'iirsvårats genom öb1iHgen
av Hingel en för att Ht litet vallenmotst [md utan nwtsv aranrdl~
ökning av sidahöjden eller· m fdylan. Uingden iir i valtenlin jen 169 m. och den mallade höjden 9,25 m. , liingden a llts:\
mer iin 18 gflllger SO JTI! h öjden . Mo ts.varandc siffra iir för Ehrcnsköld-typen 15 gånger. Sv:"trighel c rna all på ett så relati,·t
långt fartyg ern:\ tillriid.lig h ållfasthet utan motsyarande vikt ökning hava dc lys1k:1 kon.strukli.irnna lyckats ö•v ervinna g:e nom_
Utngspan Lsystem. Viktbes·p ari ngarna på skrovet till kryssa ren
Ki.iln lära uppgå till 20 o/0 , som uln.yttjals på artilleri och
maskin eri. En tysk fackmnn har uttalat den förm odan , att
inom en ej alltför avliigsen framtid nitade fiirbindnringar p:'t
krigsfartyg komma att bli m:usei f"örem:\1.
D en engelska minkry ssaren Adventurc har som niimnclcs
i föi'egåe nde årsbcr'ä ttelsc clics·e lmotorcr rf ör marschfart. Detaljerna för denna anlägg111ing iiro nu publicerade. Anliiggningen är diesel-elektrisk och siikerligen att betrakta som dl
experiment i stor stil , s·om det engelska amira litetet velat giil'<t
för att få edaren heter. Maskin s tyrkan är 4,200 hkr. vid 1 CO
propellervarv och 14 knop . Vidstående schema Jdarg{ir Ullläggningen . Två di eselm otorer driva med 343 v/min. v:nclem
en 3-fasgenerator för 1,659 kw vid 1,100 volt. Varj e generator Hinmar ström under nommla förhållanden till sin induktionsmotor, som går med 1,360 v/ min. Båda motorern a kunna
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dock gemensamt l~opplas till en generator eller ;·;nje m:ltor
till motsa tt sidas g1enerator. För Ö·vermagneli~ering ay gene ratorerna vid tillfällig dler periodisk överbclnstning t. es:. vid
dåligt Yäder fim1as hjälpgeneratorer. Mm11öneringcn , som sk er
i die~elmotorrummet, har förenklats i största möjliga grad od 1
utföres med en enda ratt för vardera sidans motor.

Jagar e.
Jämförelse mellan stormakternas flottiljledare- och jaga res<tyrkor.
;England. U. S. A . .T apan. Frankrike. Italien.
Färclig1a flottiljledare
17
7
11
jagare
150
114
309
45
64
Un eler byggn. flottiljledare ..........
l
12
12
jagare
8
12
19
3
Planerade flottiljledm;e
2
9
6
jagare
18
12
13
Färdiga 1931, flottiljledare
20
9
25
23
321:;:
..
.
..... 176
jagare
139·
64
67
·*Därav 14 st. minutläggare •och 25 st. kustbeYakningsfartyg.
•

•

••

••••

o

••

•••••

o

••

o

'

•••

•••••

o

••••

Såväl flottiljledare s·o m jagare hava under senare år stadigt våxt i stor:lek och fart. Flottiljleelama variera mellan
2,000 och 3,000 ton och j::ugarna mell an 1,4 00 och 2,000 ton.
Likson< man för 30 år seelan började niirnm sig 30-knops strccket, är man nu ej långt från 40 knop, en fart s.om snart
ej är att anse so:m någ·ot miir<kvärdi gt. Likaså har maskin styrkan successivt öik ats för flottiljledarna från 40,000 hkr. för
10 år sodan till 72,000 hkr., och italienarna lära plan crn
100,000 hkr. för sina blivande floUiljiedal'e.
England har en flo<ttiljledare, Co:drington, och 8 st. jagare
med namnen, Acasta, Achates, Acheron, Active, Anlelope, Antony, Arelent och Arrow undel' byg•g nad . Jagarna ii.ro av Ama -zone-typ.
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FrcmJ..:rikc har -ed'tcr flottiljl edarna av Lion-klas·s·en gått in
för en föl'bättracl typ, varav 3 s.t. äro under byggnad. De få
namnen Valmy, Vanban och Verdm1. Dc ha ett k onstruktionsdeplacement om 2,780 ton och fullt rustade 3,100 ton.
L. ö. a. = 142' m., B = 11,9 m. , D k onstr. = 4,8 m., 72,000
hkr., 36 knop och 650 to11s hrännoljeförråd. Vid 18 knop är
aktionsradien 3,000 dist. min. Bes.tyckning1e n utgör:es av 6 sL
14 cm.-kanoner, 4 st. 3, 7 cm. luftYi.ixns:km1•on er och 6 st. f> f)
cm.-torpeder i lrippcltul.Jcr. Besättning1en uppgår till 10 oiff.
och 231 man.
I år s:jösättas 6 st. jagare, alla av förbättrad Simonn-typ
tillhörande den s. k. Ard oit-klassen. Dc erhfllla namnen Bordelais, Basque, Forbin, Foudroyanl, Fougueux och Frondeur.
D epl.: 1,500 ton, L. ö. a. = 107 m., B = 9,8 m., D = 3,0 m.
uch 35,000 hkr. Yicl 33 knep. Bestyckningen består av 4 st.
13 cm.-kanoncr, l st. 7,5 cm. luftvärnskanon\ och 6 st. tolipeder.
Av elen i fön··a årsberättelsen omnämnda gruppen av 8 st..
italienska jagnrc om 1,350 tons deplacement har en del fullgljOTt proYturer med mycket goda resultat. Sålunda uppnådde
>> Turbinc » under ett 4-timmars pr'o v en medelfart av 38,9 knop
och en högsta fart av 39,6 knop. Dessa jag.are hava en L. ö.
a. = 93,2 m., B = 9,23 m., 37,000 ,hkr. 4 st. 12 cm.-kanoner
och 6 st. tor'tpeder.
Dc 12 under byggnad varande florttiljlcdarna hava ett kon ·
struktionscleplacement av 2,010 ton och ~ullt rus·Lade 2,500 ton
samt en kontrakterad fart av 38 knarp. Bestyckning.en; skall
troligen bliva 6 st. 12 cm.-kanoner och 6 st. torpedtuber. Namnen bliva U. Vivn ldi, A. Us•o dimare, D. Tarig'o•, L. Malocello,
L. Pancalclo, A. da Noli, E. Pessagno, N. da Recco, N . Zeno, G.
da Verrassano , A. Cadanwsto och A. Pigafelta.
Dc lwlliinclska jagarna De H.uytcr, Evertscn, Piet Hein,
Kortenaer, van Galen och \Vitte dc \Vit haYa uneler året delvis fullgjort sina pDoYturer. Dc hava fö lja nde data: L. ö·. a. =
98,1 m:., B = 9,53 m., D = 2,97 m. , Depl. fullt rust.: 1,620
ton , 4 st. 12 cm. -kanoncr L / 50, 2 st. 7,6 cm.-luflviirnskanoner,
6 st. 53 cm'.- torpedtuber, 24 st. minor', l st. flygibåt, bomb -
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ka sta re , 2 st. s trålk astare och 31 ,000 hkr. Dc 2 sisln'i imnda
erhålla pann e r med i)nrhctlning' och 28 kg./cm.2 fmgtryck.
Fart f ullt mstade 34- kn<Yp oc h vid k onsl rukti onsdcplaccnwn tet 3fi knop. Olj cförr':'\dct iir 330 ton och hesiittningssty rkan
1:36 m:tn .
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Det mest uppsecndeviick ::mde på s kepp sbyggcr i om 1·~l.de t
l a n Yiil a nses vara den ut striic.kta anv~indning, ~weLs nin gen f å lt
på cle Lys1ka 6,000-tons kr:yssarnas sk ro\· - sii.rskilt pä Köln ,
som byggts Yid fl otL::ms varv i \Vi lh clmsh afcn. Mariucobrrbaurat LoHmanJ hat· i ett intressant fiir·edrag för Sc hifft, au T echn~sc h c Gesc llschnlft framl agt er.farenhcterna från elekt risk
svetsning på sag'da varv. Gassvetsning, scm praktiserat~ sr da n 30-tal å r till~bak a , har fo rtfar:tllde sitt stora arbets t'nlt f0r
p lät under 1,5 mm. tj ockl e k och för a ll a s{ldnn:a delar av jiim
ell er s.ttti, som: sk a la formtfii·riindra s med ell er utan yfim:ning
<:c.h p å Yilk a slii llas höga fQII·dringar på god fö'l"läng:ning. F ör
S1vctsnin g' m· sftdana plåtarbelen, som förekomma i elt fartyg ~:
skroY, kan endast elektri sk pnlllkt- ell er 1:1 n gsve lsn.i ng före k omma.
;\'bsolut ulsla gsg•ivand e .för frnmshillning av en sYcls, som
m ort:sYarnr alla f'otd ringar, iir svcLsnren själv. Tyviirr ligga
förhållandena i praktikc·n ej s[t enk elt till. som man s:k ull e ktm Jla tro , a tt den sk olm'iiss.igl utlärd a svetsa r en , som aYlagt silt
pt~ov i n :rkstaden , iivcn kan :r eda sig 1mecl dc stora arbets slyeken so m förekomma pft stapelbiiddcn. Med a d)clss lyc.kc t s
sto rlek ö kas sYi1righetcn att b ehiirs:k a de uppslående spiinniu g-arn a oc h formfÖJ'nncl r'in garna. Dc m åste undvikas e ll er n ed bt'ingas Lill så liten omfattning som möj li gt, för d el fö rsta ge n om iindnmMscnJig k onstrilktion 'OCh för det and ra r'ent h nn tverksmiissigt ::t\" svctsar·e n sjiilv. Stor Yikl li gger alltså p:1 ntl
utbil da skickli ga svets:u,e, som iiro fullt förtrog11a 1ncd fartygsplåtslageri .
De slörsta SYårig'hetern.a man mö:tee vid sammans.vcts nin gcn av ett farty.gl iir krympning, och ·k astn in g av mulc·ri nJct.
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Föi· att skaffa sig errfar·e nhcter härom byggdes i \Vilhemshaf€H
en 14 mcler:s seg elyacht med plåtljoddekar varierande fdn 2
till 5 mm. uteslutande genom syetsning. Hiirefler Y~1gadc man
ge sig på en toqJedjagare. Svetsnången Himnade hätvicl osökt
anledning alt ti!Himpa EU1gspantsyslem, som med nitade förband knappast kunde lMa sig göra. Vinsten hiirav blir dels.
btittre Eltlgskeppshål lfaslhct, s'Om tir s•iirskill c!terstriivansviird
vid kryssare och jagare och dels. mindre wårigheter med
krympning. Krympningen härs en svets k~1n uppgå till 1,3
mm. och med vanliga tviirs·k eppss1pnnt till ett an tal av 1130·
slyeken på en jagare uppgår den pft hela f~lrtyg•s,Ji:i.ngdei11 till
flera cen timeter, som, om den ej u~faller lika på båda sidor av
fartyget eller i botlen och i däck, kan g1c anlednin g till hi_igst
ayscviirda k1stningar och formförändringar i skrO'n~t.
Erfarenheterna från örlogsvarvet i vVilhelmshafen kunna
sägas utmynna i följande praktis,ka råd för aliYiinclning av
svetsning [t nybygg11aclcr:
1

I allmänhet böra icke s.vetsar, i synne rhet dubbla h ålkäl svetsar, utfö•r as alltför tjocka.
Fortlöpande långsvetsar f1stadkomma meta sp~in ningar och
f01rmföriindringar i mfl.lerialct iin punkt- eller fliicksvelsnjng.
Flera rader s•vetsar tiitt intill varandra skall man undvilk~1 ,
enär krympningen lwncentreras på ett alltför litet område.
Plåtskarvar mellan olika tj oc:kt eller olika hårt material
böra undvikas.
sig.

Det tunnare eller mjukare matcrilllet kastar

För att li.iltare bc!hi:irska krympnin~en böra sko ltstag och
plfttvi:ixlar löpa i samma riktning.
Skott och däck skola till så stora ytor som miijligl svetsas
färdiga i plätslagerict och sedan dc riktats klippas till riitta
mått.
FormfÖ·l'ändringar kunna unelvikas genom hamrande av
svetsen oc.h materialet i närheten av detsamma under fortgående svetsning, dock fö.r st sedan avsvalnin g ske tt till hancl vätmc. Della gäller blott för mjukt material.
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U ppkomna fonnföriindringar - bu cklor - - kunna riktas
genont diktning av sYetss•k arYen eller genom lokal uppvärm ·
ning, cch avkylning. Vid h'ä rt materi~ll iir detta alltid svårare.
Diir formförändringa1· bliYa alltför s tora, är det himpligt
att med nitning förbinda dc större byggnadsdelama, sedan dc
svetsats ooh riktats.
U tom för plåtarbeten lämpar s'i g svetsningen at t smmnanbyg.ga mera invecklade konstru 1ktionsdetaljcr som pollare, ankm·kl ys, spehalsar, la gerbocknr, diverse däcksbeslag m. n. de ·
lar, som elj est bruka. ti llverkas :w stålgjutgods·. Hiirigenom
kunde man t. ex. på etl ankarspel g1ö ra viktshcspnringar· till
70 o/c på vissa maskindelar. På hela skrovet å kryssaren Köln
lär som sagt hava inbesparats 20 7o . En dylik vinst iir sannerligen viii ,-iircl stora uppoffringar och kcstnader i försök oeh
utbildning av personal.

öucrsil:t au oliJ;a ptopc/lennoskinerier.
På bn.sis aY marinteknikens utveckling uneler dc senare
åren oeh 1necl hiin s.y n till lendensen för elen närm as te framticlen torde ,följande översikt av propellermaslkin€rier för olika
slag a.Y krig~fartyg samt av deras Jör- och nackeklar vara tilllämplig.
Angclrij't.

G r u p p I. Kolymaskiner utan ö,·cdJCtt ning för hti.stkra:fl .
belopp till 8,000 hkr. per propelleraxel oc h för farter till 20
knop. Lämpliga för bogserbåtar, minsvepare, isbrytare, ka·
nonbåtar och i allmiinhet för fartyg med trayailljäns•t och
mycken ma.skimnanÖYer.
G r u p 1) II. Turbinmaskineri, kuggvii.xlat, med eller utan
överhettning för hästkraftbelopp frftn 1,000 till 45,000 hkr.
per propelleraxel. Lämpligt å lättare fartyg med hög hastighet, som vedettbåtar, jagare och kryssare samt [t större artillcrifartyg, s'Om pansarskepp och slagskepp.
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Di e sel m ot orclrij'l.

G r u p p III. DieseJma.s,k in eri , dirckt,k opplat, fiir hiistkraftbelorpp till 3,000 hkr. per pro-pellcr:1xel. Limpligt för un .
clen·attens'b åtar, d epå- och vel'kstaclsfa rtyg: samt i allmänhet
för hjiilpJarlyg, som ej iiro uncl cnkasbde liilllgre gfmg- med hlg
belastning pft propcllermo torerna.
G 1· u p p
koppling för
Lämpligt fiir
kryss.a rc oc h

IV. Diesel mask ineri, kugg:viixl<tt, med hydraulisk
hiistkra!ftbe lopp till 12,000 hl.;:r. per propelleraxe l.
pnnsarsk c"j)p samt som JH<Hsehf'artsmas.k ineri pCt
arl ill erif<lltyg.

Elel.'!risl.- drift.
G r 11 p p V. Elektris,k t mas'kincri med :\ugturbiner eller
dieselmot-o rer för hiistkraftbe lopp till 45 ,000 hkr. per propelleraxel.

Vid undl't'siikn in g :1 Y ov<tn ni i m n da pr'o pellermask i neriers
föt- och llackd elar m:hlc alltid hliYa ut<:lag.sg ivanclc dc driflsförhållancle n, und('L' vilka Lntyg'c t ifr{tgla skall ~t rbeta För
krigslartyg hör maskineriet s p:'\.Jitlighet und e1· olika belastnin g-.
ar och hällhnrhet s,i ittas framiför hriinsleckon omien.
Grupp I e ller k olvmaskine rit.:t Lordp ej niirmare hchi;va
analysenrs. Det li gg~r ju i i}ppcn dag, alt ett kraftig't kon struerat k olvmasik inet·i utan iiverhcltnin g fii,r dessa fartyg ;;r
det lämpJi,gaste. Kmma av Yikts- eiiPT utrynnnc:>h iinsyn cylinderpanno r med I-1 owdens bliister oc,IJ lul'tfiirYii r m ni ng1 ~In ·
vändas , iir delta att rekommcnde r<t.
Gruprp Il behii 1'skar f. n. o el isputahclt frarnd rivandpt :1 v
:tiJn krigslntiyg, cliir h iistkrnflhclo ppct i),·erstigcr ~ ,5 00 hk1'. per
propellerax-e l. På ~enare :h- rh:n· ,i iven ÖYerhettacl tmga börjat
a nviindas. Erfn rPnheterna h ii rnv hava ej vari t o dela t t i Il för del. Den över'h ettndc ångans infiiranclc dikterades av förhittlrad briins,l eekonomi. DPn termodynam iska e:fCektcn höjes jl!
g~enom ökande a'' tPmpcraturs killnaden mellan adm issionsån g-
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an och a.vloppsäng an. Men samtidigt med tempcn1turc n p:r
admissions.:"tngan h öjes även eldstads temperatu ren i p~tnnan:
och så länge sro m begrr'iinsacl vild och utrymme liigga hmdcr 1
väcren för ett tillft·eclsstii llnnde tillgodogöra nde ~w rökgasernas
vä;me g~enom luflförviirm arc och economisc rs , gftr vi nste n bok ..
stavligen upp i rök.
aven
artyg'
f
handelsr
å
har
g
(j.,·erhellnin
med
samhnnd
I
införts höga angtryck upp till 40 'k g. / c m.2 med 400° C tempera lur. Detta försvårar clriflsprobk mct iinnu mer, eniir pannmaterial et hiirigenom blir utsnH lfiir vådliga påfrestning ar. _F~trcl ·
rin1garna p:\ absolut rent matarvatten bliva iivcn nuncl vtkh g<~,
n å«ot som man kunnat r ea li se ra pft kraftstation er i land, men
l .
'
b
aldtig liir kmma åstadkomm a p'ft fartyg . Bland alla angf nvna
hjälpmaskin -e r ombord på elt krigsfartyg_ finnes ett ~-lort a~_tal
direkhPrka nde kolvå ngpumpar, en mns,k mtyp, s-om :tr oersattlig, och so'm ej liimp nr sig för överhettad å nga ... ·Mycke~. stor
oms-org i såviil anhiggnilllg som underhåll måste agnas rorledningat:, flänsar, isolering oeh Yentilc•r för iirv ed1ctlad ånga, och
av dc sisrtniimnda finnes knappast någon fullt pålitlig kons:tmkti on att uppln'illig':t. U r 'hm·e risynpu nk t ii r den iiYerhctta .
dc hiigtryc kså nga n förkasllig fiir krigsfartyg . För en jagarl'
torde en avsrk jut en huvudångk dning vara detsamma som far ·
tygets totalförlust.
F. n . iir gr·i insen fiir praktisrkt anviindb<trt tlllgtry('k pa
krigsfartyg 21 kg ./cm.2 och 50°- 70 ° C övcrhellnin rg. Förc~clen
av den s~enarc intslk rö.n k er sig huvudsaklig en till att m torr ang,:t
till tw•binmas,k in e t·iet. Fiir Jartyg med speciell<~ krav p:'t :ttl
inom ett begriinsat deplacemeu t {\.stadkomm a så stor akti~ns 
radie som möjligt kan deL vara beriittigat med övcr lwttt.llng
Kunde ulYccklinge n gå :cliinh:iin, aU för ,' iin!danu'tlct nvvng'a: 1
pannor och tw'lJincr 1necl öve1~h cll ning k'und c nvses för ntars~h ·
fart , men ej k omma till anviindning vid hög kr~ftutvecl~lllllg
och kraltiga maskinmani .i,vr-er, s,k ullc ii.v ('rlwllmngc n vtniw
.
större bcri.itligand e på krigs'fartyg.
Gntpp III Nbjuder stora fii,rdclnr, så liinge nl!olorcrna fa
gå med full belastnjng. Bland dessa fördelar må niimn_as: fu ll
g'ång1bcreclskap inom några minuter, hög hriii?sleekon omi , osyn·
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li~a ~~Ygaser utan stora sko·r slenar, inget viclstriickl rörlednings Hat for högtryck (st~ntluft- och inbläsningsluflkiirlen med tryck
av upp till 60 kg. / cm.2 dock far li ga ur hav e ri~ynpunkt ) oell
mindre maskinpcrs·o nal.
Det dir ektkopplade dics·e lmasikine ri et har rn stor svag'he1.
Det k a ~l knappast med nftgon tillförlitlighet köras med Hi gr e
belaslnmg iin biilften av den fiir lull fart avsedda. Dessutom
s•j mvker vid läg belaslnjngi verkningsgraden högst viisentlig•t.
Vid ogy1msamma förhållanden kan ekonomien Yid jiimlförelse
me d :lngclrift t. o. m. hli siimre. Så L. ex. har det Yisat sig att
k os tnaderna per tonmil för allanlerfartygen Gripsholm och California, av vi lk a elen senare iir 1.urboelektris.k, ställer sig förmånligare för Califom•i a i trots a,· a Ll farty.g.en gått med full
belastning. På unclerv:ttlensbåtar, där dieselmotorn av utrym m~ss·käl ör .a llenaddancle, brukar för att mol viiga ovan sagda
olagenhel v1cl liingr'C gång med marsehfart enelast en av 2 ellel' fl.era motorer vara i gång, m e111 diirvicl förlorar man ju något I försiimracl propellereffekt. Den cli1·ektkopplacle clies·el
n~.olorn k ommer allts~l ej till s·in fulla rätt annat iin på fartyg ,
dar den kan köras stiirre delen av drifttiden m ed full bclastIl'ing, alltså knappast p~t krigsfartyg i allm~in1h c l.
Grupp IV har sftvitt bekant iinnu enelast f'iireko.mmit p :l
h.anclelsf'arlyg. För krigsfartyg skulle detta maskineri läm1)a
s1g, om dc hydrauliska k opplingarna lämna goda erfare-nheter
av följand e skäl: högt van'mllta l p å dieselmotorerna , varigenon:
utrymme siirs:k ilt i höjcUed kan Siparas, låg vikt pft mas.k inerict ,
god ekonomi och driftsäkerhet Yid låga belastning:ar, då en
eller fl era motorer kunna kopplas från propellcrYi:ixcln . Motorerna böra Yara omkastbara och elen hyclraulis.k a kopplingen har end ast till uppgirf t att till- eller ft'~\nkoppla resp. molor.
Frågan iir emellertid, huru ett propellcnnas•k incri med t. ex.
4 st. 3,000 hkr. hastigt gående di eselmotor er koppl~1de till samma propellerväxel ställer sig i manövcrhi:i.n see nde . ~Tanö\' en 1
blir ju rätt komplicerad vid till- eller fr:"uukorppling av motorerna vid o lika farter, enär dc hydrauliska krypplingam a då måste
fyllas resp. tiimmas. En rätt kinkig manöver blir i.iven back med
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f ull fart. D elta mas.kinni har som sagt iinnu (.' j liim.nat till ·
räcll diga crfarelllhetcr, m en torde iiga stora utvccklingsmiijlig .
h eter.
Grupp V m ed cl!ieselmolorcr är det maskineri fiir 1-:rigs:fnrtyg, s·om besiller dc största utYccklingsmrö jlighclerua .
Turboelektrisk drift har sedan nn\nga år praktiserats inom Förenta Statemas floHa p f1 stora fartygsenheler som s.lagsk epp, kryssate och hangarfartyg. Detta har lill stor del för estayats a\' dc stora kraftbelopp per propelleraxe l, som vid
tidprunkten för dessa nybyggen ej kund e utföras m ed kuggväxel. Den turbo·c lektriska driften har numera ullriingts a,·
kuggviixl ade turbiner, men kan forHarande s.iigns i.iga följan'cle
1'öretriiden : stor m1passnings1förmftga fi.i·r olika b ela stningar ,
stor res erv gen·om dc n1.fmg:t oli,k a k opplingsm iij ligrh elerna och
t:§Oda tillfiillen under gång till önrsyn :w huYudturhincr med
goencratcrcr. Sc nr naekdchtr kunna anföras : anliigg•ningen blir
i fö1~hållancl c till lmggviixl~lcl(' turbiner dymrc, tyngre och kriiver större utrymme, siirskilt. utbildad personal fordras för skötseln under cxpPdi lion och för clt noggrant ÖYervakancle a\' den
elektriska matericlen pä upplagda fartyg för alt skyelda densamma .m ot fukt.
I och med att byggandet av större ~mabiJgåe nd c dieselmot oraggregal på senare [u· tagit fart och det visat sig möjligt att
åstadkomma sådana på 6,000 hkr. finnes skiil att antaga, att
man för vilk et hii.stkraftbelopp som helst sk ull e kunna aptera
clt clies:elelektriSikt pPcpcllcrm::ts•k ineri p~\ krigsfartyg. Bränsle ·
förbrukning en för en s:'1d:u1 nnli.i.ggning torde bli c:a 60 fi ,
och vikten e:a 75 o/o av samma .för elen biista ångtUJ'binanlägg ·
ning. S()J)n nackdel kan an!'öras, alt ansk alffuingskostnaclen
ställer sig högr e i.in för n:lgo t annat mas1k incri. Som iinnu olillräckliga e11fatenhc ler finnns från dieseleJ.cktrisk propcllcrdri!ft
å krigsfartyg, kan man stiilla stig tveksam, huntYida icke dc
vibration er och det huller, som bruka vidlåda dieselanli.igg ningar, menligt kunna itwcrka. på ordcröiVer.fö.rin~ och tillhö rande apparater på ett arti lleri.fartyg. Lika s~t har man liten erfarenhet hctriil!'fandc undel'll~"tllsk O'sltll\aclerna.
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Fö·r konstruktionen av ett artillerifartyg måslc del ligga
något bestickande i att ej i arrangemen:tet tw artilleriet vara
bunden av s·k ers,Leimr eller maskin- och pannkappar, som alltid förut delat ar'tilleriet i två hälfter eller beröyat del mö,ilighet alt bitra akteröver·. Pft det dieselelektriska arlillerifartygd finnas. s,t ora möjligheter för idealiska bestrykningsyinklar
och koncentrerad uppställning ay det grm·a artilleriet. Byggandet av e tt dylikt fartyg mäste dock ännu så litng1e belrakLas
som ett ex.p eriment, vilket det fordras, ent stormakts ekonomiska
ryggrad alt biira.
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Sjökriget och Meteorologien.
J\.v löjtnanten Yirt Eungl. :FJottnn O. W. S cha rfe r.
Strrtcns

Metcor ologi ~ k-II;~-d

ro g rafisk n An stalt.

Den 14 november 1854 råkade under Krimkriget dc aJlieraclc flottorna i Svarta htl\· cL genom en hiiftig 1storm i elen
största :fara. Det fi"anska linjeskeppet »Henry >> förlorades och
i land förstö·rcles liig'r et vid Balaklawa. Denna olyckshändelse
blev den direkta anledningeu till inrättanidet av den för'stla väderlekstjänsten i Frankrike genom Leverricr. Det dröjde icke
många f1r, fi.iräinr ~Lven andra hinder följde Fnmkrikes exempel. Liksom r'eclan Krimkriget ttdagaladc sjökrigets behov
av en effektiv vitderlekstj~inst, visade itv en viirldsk1·iget m~
t eorologiens ofantliga betydelse i det moderna kriget. Det torde d~i.rför icko vara utan betydelse alt tmders·ö lw den nutida
krigföringens m eteorologiska intressen. Ehuru dessa vid landk rig:et ingalunda iir'o av mindre b etydelse Lin vid sjö1krig:ct, lorde det dod~ med hiinsyn till ii.mncts omfattning vara ber'i itligat
att i möjligaste mån hiti' inskr'iintk a .sig till unders.ö kning av
Inetcorolog'.iens betydelse fi.i1' sjiifiirsvaret.
En av dc förniimsla uppgifterna för flottans ledning' och
de unelerlydande förhandscheferna är alt till fullo utnyttja far tygens o~ika stridsmedel. Hm· invet'ka nu de olika meteorologiska elementena på möjligheten atl lö sa denna uppgift ?
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f lrtilleriet är i första ha.nd hemende av s iktförh~\lla ndena.
Frånsett siktförsiimringen pft grund av l.;:.ondensation, som behandlas, nedan:, är sikten hereende av lvEt faktorer:''')

svårig1h etcr att leda elden från något av de svåra tornen. Å
andra siclan k an äve111 del omvända ifÖI'hållandert iigia rum :
märsen har utmiirkt si,k t, medan riktarna befinna sig i dinnna
eller dålig sikt. Värdet av centrals:i ktet torde här vara uppenbart. Dessta exempel visa alt dimmans inverkan å artilleriet
ingalunda är så självklar, som man vore böjd att tro. Dimmans vet'kan beror helt och hållet på dimmans natur, som
.återi,g:e n är beroende av vissa meteorologiska faktorer, vilka
uti'ymmet mnellerticl ej m edgiver att hi.ir tmclersöka närmare.
Det iir bekant, att sikten på samma plats kan vara mycket
o lika i olika riktningar. Mot vinelen iir sikten i allmänhet

1) lufterl!s r enh et: siktfö rsiimring p~\ ,g rund av små suspenderande delar av olik a slag betecknas som m ekanisk siktförsämring.

2) luftens optisika h mnogenitel: ljussträlarna, som passe-ra optiskt inhornogcn luft, brytas oregelbundet och diffunderas.
Denna optiska siktförsämring förorsakas siirs kilt av luftens olika uppvii.rmning.
Sikten är allts å beroende av många ohka rneteoPologiska
faktore r , som verka i olika riktn!ing. Så verkar vinden dels
siktförbiittrande genom att förhindra elen mekaniska siktförs, ~imring en, dels verkar elen s,iktförsiimrancle genom att blanda
luftm:assor av olika t emperatur med varandra. Praktiskt sett
ii,v erviiger dock den mekaniska sciktförsämring1ens verkan. Det
svåra artilleriet öppnar numera elden på ett antänd större än
200 hm. (U. S. A. nyaste artillerifartyg hava en sk othidcl av
t, o. m . 326 hm.) . Avsttmdsmätningen börjar på iinn1u större
avstånd. Under denna ljusstrå'larnas långa väg addera sig de
siktförsämrande fa1k tor'e rna. Det är dädöt föddarligt, att red!an obetydliga optiska mekaniska störningar i luften kunna nedsätta sikten och därmed även det nua.xirnala skjutavståndet betydligt, utan att ko11idensation äger rum. skeppsartilleriet har beträ'f fande sikten onekligen kommit i ett ökat beroende av de meteorologiska förhållandena. Hä;rtill kommer
siktförsiimrin~en på grund av kondensationen. Icke varje dim ma behöver neds,i.itta artill eriets användhathet i lika hög grad.
Det finnes vissa dimslag, dät riktarna ä.n nu hava god sikt,
medan: ma111 tedan från bry,g1g an och i Siynnerhet från märsen
ej kan se längre ii.n 200 meter. Ett sådant fall ,o bserverades
sistlidne sommar och beskrevs nogn å pansarskeppet Sverige.
Under sådana föi•hållan:den torde det alltså icke möta någ,ra
*) W. Gcorgji_

Fig. 1.

Siktens bemendc a v belysningen.

bättre än med vinden. Solens inverkan å siktförhållandena
framg1år av fig. 1. (Wigand och Heberel'). Pilen ger solstrålningens riktning, elen tjockt utdragna kurvm11representerar sik ·
ten s beroende på azimuten (ri.iJmat från s,olvertikalen).
Enligt fig. l finnas fyra minima (a, b, e) och fyra maxima
{d, c). Två minima (a, b) ligga i strålningstiktnin1gen framåt
·och bakåt. Huvudminima ligga, om man ser mot solen , snett
framåt till väns,t er och till hög,e r (e), Huvudmaxirna ligga snett
bakåt till viinster och t ill hög er (c). Dessa undersökningar
1
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torde tvivelsutan vara av störs ta inhesse för artill eriet och
därmed för fartygens ta:ktiska ledning. Utrymmet medgiver
tyvärr ej att gå in pä siktens föriindring· med års liderna och
månaderna samt det intima förhi\.ll::mdet mellan siklen, vinden
och den relativa fuktigheten.
Förutom S'i lden besUimmes artilleriets effektivitet av vindstyrkan, såsom orsruk till sjögången. Föi'hållandet mellan vincl ·
styrkan och s1jögång.en framg~tr av tab. 1. (Annalen der Hycl!1ographie und maritimen Mclcorologie, 1927). Denna taibell.
som är grundad på många års erfarenhet, torde vara en gocl
hjälp för sjömannen ~och - frånsett dc i tabellen anförda kännetecknen, s·om iakttagas medels.t hörseln - även för sjö·flygaren. (För sistnämnda iindamål vore det mycket önskvärt, om
sjögången i Östersjön vid oJika vindstyrkor fotog"l.·aferades från
olika höjd, t. ex. 500 m., 200 m., 100 m. och 50 m. Mera bctriiffande denna fråga se under flyget.) Sjög!ångens verkan på
eldlednlingen är mycket beroende av fartygets riktanordningar.
Helt generellt torde man dock på grund av hittills gjorda erfarenheter kunna s~iga, att salvornas spridning på gmnd av
sjögången å större fartyg praktiskt tag1et aldrig blir så stor, att
den omöjliggör en tillfr.e dss.tällande eldledning ~förutsatt moderna rikt- och korrektions·anordningar). Jagare toTd e dock
uppn..'\ denna gräns fö·r elclledniugs.m öjlig'h et l'edan vid en vinelstyrka av 8 Beaufmt. Anrtal dagar med hård vind (övet·
7 Beaufort) under åren 1911- 1920 vid våra kuster (C. J. Östman, Om stormar vid Svealands och Götalands kuster)
~ir i medeltal 83 per år. Sanuna unders•ökning visar vidare
att vindstyt'kan vid kusten måste, då den överstiget• 7 B,
ökas med c.:a l Beaufort för att erhålla vindstyrkan på öppna
sjön. Enligt detta torde 83 dagar av året icke medgiva någon
välreglerad eldledning till sjöss från jagare. På grunr1 härav
torde det ic.ke vara oberättigat alt anse även vindstyrkan såsom en meteorologisk faktor av stort inflytande p å flottan&
stridsvärde.
Frå ns ett markvinden äro vindförhållandena i dc högre
luftlagren såväl till riktning som styrka och såväl vid luflskjut-
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ningar som vid flactk baneeld av avgörande betydelse för bcgynndsckon;cktionerna. Utrymmet medgiver emellertid ick e
att h är ingå närmare på denna fråga (se även nedan under
fl yget). Dock torde det ovammförcla redan hava visat lillriicl<ligt tydligt, att dc meteoroJo,g iska faktorerna utöva ett stort inflytande på möjlig'heten till artilleriets fulla utnyttjande.
Torpeducnpnet såsom sådant röner belydlig,t mindre inflytande av dc meteorologiska för'llållandena. På grund av eld
mindre s.k jutavståndct reduceras siklens inflytande betydligt i
jämförelse nred artilleriet. I praktiken torde endast siktförsoäntringen på grund av kondensation (dimma) spela någon
roll. Sjög[mg·c n inverkar p:l lorpcdskjuh1ingen egentligen el11dast, då vågornas amplitud ö-verstiger djupinställni111gen. Det
s.enastc kriget t. ex. har visat, ait en torped med en djupinsliillning av 4 meter Jämnar vattnet i vågdalen vid svär sjö. Vid
en medelvågperiod av tv:l ~~ tn~ soCilnmclcr i Östersjön hinner
tor peden icke att bliva reglerad p:\ nytt förriin n~1sta vägdal
ån yo stör dess· bana. Vid siidana tillfilHen torde ett torpedanfall alltså ej k u nna p:\r~ilma 11ågon. nämnvärd tr~i;ffproccnt.
En~ir även dc största fartygen ej gå djupare iin 9 till 10 melcr,
tor de ·Cll Y.å g,a,mpli tud av c:a G meler repres'eilltera gränsrfallet
för tol'peclvapncts mwiindnin.gsmöjlighcl. Vågornas medelhöjd
(d. v. s. avs~ånclet 1nellan dgclal och våg'top,p) vid hård storm
ä r c:a ~6 till 8 mel·e r, dock torde t. o. m. våg1or av 4 m. amplitud vara mera s.ällsyn ta i våra farvatten, variför denna sjö~ång,
en s verkan ej torde hava någon n~imnvärd praktisk betydelse.
H elt annorlunda ställer sig däremot fråg1an, då man betraktar
t orpedvapnet i samband med dess hiirare: pansarskepp , kryssare, ja,garc och motortorpedbfttar (torpedflygplan uteslutas
h är) . Torpedvapnets möjligheter bero då på fartygens sjövärdighet. För en torpedfm1ygsföt•bandschef torde det iivcn vara
av allra största intresse att v·e1a, huruvida nallen med säkerhet kommer att vara h elmulen, eller när man tidigast kan v~inta
sig uppklarnande. Aven u-bftlsvapnct är med hänsyn till överraskningsmomentet beroende pLI. vindstyrkan såsom orsak till
sjög{mgen. U-båten har teoretiskt s:ett st6rrc tråffulsiktcr än
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iiver'v attcns,Lorpe dfartyg, men endast så liingc som den kan
skjuta t orpeden pä nära h åll. Sd\.rig'heter na och farorna för
en u-båt, som ämnar nnfalla e tt på Eimpligt sii.Lt bevakat far tygsförband fl'ån n~i.ra h åll , hava mångfaldig als mot förhållan~
dena under världskriget s första skede. Denna bev~l'kning1ens
effektivitet är till stor del b eroend e av sjögl{mgen. Ju lugnare
sjön är, ju lättare är det att upptäcka periSikopet och tvärt om.
Av det ovan framförda framgår, alt även tol'pedvapn ets stridsvärde i hög grad är beroende på olika meteorologi ska element.
Minuapnet röner knappast samma inflytande av sjöglangen som de ovanniinmd a vapenslagen , UJllder iföruts~iltning att
för minutl.äg,gning fullt .sjödugliga fa1iyg anviindas, vilket i allmänhet torde vara fallet. Diirenl'O'l spelar siktfö,thållanclen.a
en stor roll vid vissa minering s,fi.i rdag. Mulna nätter med
mindre g~od sikt representer a idealslidret fö,r dylika fö·retag.
D et är att antaga, alt flotk'lns ledning sätter s tort värde på, ja
rent av är hänvisad till en tillförlillig siktprognos fö'l• operationsområd et och operatiornst iden.
Flyget t orde vara det vapenslag, som har det största meteorologiska intressd. Vad är det som flygplanets befälhavare
önskar veta av meteorologe n? För det första s~kten, molnigheten, 1nolnhöjlen , vindens, riktning och styl'lw sm11t sjögången
på flygsträckan , för det andra vinden på de olika höjderna
längs flygsträckan och för det tredje, huru dessn element kom·
ma att gestalta sig under flygningens 1'ö·rlopp. Det kan vara
av intresse att närmare undersöka de nyss anförda faktorernas
inverkan å flygvapnets arwändbarh et.
Sikten. Om man föruts,i itter tillräckligt starka flygplan d.
v. s. sådana, som ifrågako-mm a för samverkan med flottan,
torde sikten I'eprcsentcr a det näsLan enda meteorologi ska element, som kan äv·c ntyra flygverksam heten. Vid lufttrafiken
brukar flygningen som regel inshillas, då sikten g'år under 500
m., vilket naturligtvis icke hindrar att vissa trafikflygar e, som
känna till sin sträcka och lila pii sina motor·er, flyga vid ännu
sänm,~ sikt genom att på låg höjd följa järnviigar och floddalar.
För s.jöflyg1plancn finnes praktiskt sett ingen griins för flyg-
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v·erksamhet en . Frånsett kollisionsris ken kan ett modernt sjöflygplan omycket viii flyga ii·ven i dimma genom. att flyga på
endast nagon eller några meters höjd i.i·vet· vattenytan . Det är
t. o. m. en ganska allm[in erfarenhet, alt sjöflygplan, då dc
J~åka il11 i dim1111a, alltid ö~verskat la sikten . Först genom aU
täkna samtidigt i sikte varande v[tgtoppar eller vid plötsligt spöklikt uppdykand e fartyg visar sig elen verkliga sikten .
Möjlig~hctcn att kunna flyga iiven i dimma intresserar emellertid mera luftlrafikcn iin sjökrigslcdn ing,cn. EU milihil-plan ,
som ej kan se någonting, i1r av intet värde. Det torde vara bekant, att lulftskcpp icke kunde användas i Skag.eracks laget, cnii.r
stark dunst på ringa höjd nedsatte sikten för mycket. Hur ställer sig nu siktproblem et med hiinsyn härtill? Den horisontala
sikten är, frånsett lokala störningar, på stora avtstmd lika.
Vertikalsikl en - och det iir ju denna, som här kommer ifråga
- ändras diii'emot mycket hastigt med höjden. Ofta ill' sikten
OPdnad i S'k ikt, s~\ att ett skikt med dålig sikt cftenföljes av ett
::mnat skikt med mycket god sikt, som på större höjd återigen
efterföljes av ett s,k ikt m ed sämre sikt. Det karaktiiristi ska i
vetiiknlsikt en tir aJltså dess ringa likformighe t med höjden.
Det i.ir ingalunda ovanligt, att man frän 200 m. höjd icke ser
fly,gstatione n, medan man på 500 m. h6jd icke endast ser flyg.stationen , utan iivcn har 2 till 3 hundra km. sikt. (Se även under sjögång' vid flygvapnet). En n~'\gorluncla god möjlighet att
b_edöma siktföl'httlla ndena i höjden giva dc aerologiska sondermgarna , som angiva elen relativa fuktigilielen ii olika hö,jclcr.
Torra skikt utmiirka sig i all.miinhct för god sikt. Det återstår att undersö);:a den betydelse, som cluns,t och dimma har
för flygyapnct. Dunst är en mekanisk siktförsämr ing. Duns,t skiktet är i regel stadmst strax uneler dess övre griins, sEt att
ett flygplan red:m tro·r sig vara i moln, dt1 man från fartyget
endast ser khwblå himmel. Dessa duiistskikU ) äro dessuto11n av
betydelse, enär de representer a det stad ium , som. föregår kondensation en' (dimm'a) . Det torde vara beknnt, alt man på
·*) W. Gcorgii.
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kvällen n11ed hjälp av en slr:'tlka stare kan unders öka möj ligheten till uppko mst av elinuna under nallen. Strålka slarens ljusknippe (90° elevati on) bildar ibland en vil ljus tallrik, som
kännet ecknar elt dunstsl.;:ikt i Hmgt framsk ridet fi.id.;:ondensaiionsst adium, vilket gör uppko msten av dimma uneler natten
dc
mycke t sannol ik. Det torde föra för långt alt här gä in på
flyg··
på
nde
olika dimsla gen. Dessa ha va myc.ke t olika inilyta
planen s siklför hälland en. Dimm ans höjd kan variera mellan
50 och 1,000 m. Ibland kan den vara mycke t lokalt begr'i insad,
kan
i andra fall strticka sig över stora områd en. l\Htngen g~~mg
eller
e
lättand
dess
för
man med S'iikerhet angiva tidpun kten
för
dess sannol ika början . Alla dessa för Hottau s ledning och
meflygför banden sft vikliga frägor kunna eudas't besvar:1s av
teorolo-gien.
Moln. Lika litet som Hlg din1ma fi.irhinclrar flyg,·cr ksamheten vid flottan , lika mycke t försva rar elt lågt m olnliic kc spaningsY erksam:heten. Fötuls alt klar luit kunmt flygstr idskraf
av
ijd
terna vid re n flyg'hii jd av 300 m. se c:a 30', vid J"iygihi.
i,OOO m. c:a det duoula avslan det. 30' tillryggal~iggas av floltorna vid kontra kurs och högsta fart på kortare tid iin en halv
g,t
timma . En. halvlim ma ,mc-r eller n-.,indre betyde r• c,fan.lli
onnestridsf
mycke t fö·t' flolian s inlagan de av den criford crliga
baringen. Ä n n vid sjähsti indiga förelag mot dc fientlig a
setna iir Jnolnig<hc.'l.en och molnen s höjd av uctyde lse. Enligt
de fr timma nde marine rnas nyaste försök torde dcs,sa lunanfalls första skede beshim mas av önskan all så Eingc som möjoch
ligt hälla sig nr sikte för det fienllig a lu:flvii rnsarlil leriet
natten
strålka starna. Högre rnoln komm a alltså ,iiven under
rt
att framtv inga större kas~höjcl med dämv följand e avsev~i
utsiks
förelag
dylika
av
~ng
mindre trti'fifpr ocent. Vid bedömn
ter torde det alltså vara fiirdela ktigt att veta den ungefä rlig:a
molnh öjden och moln~gheLsgradcn i närhet en av mälct, innan
för
man riskCl~ar den dyrbar a materi clen och persen alen i en
1

dylikt tindam [tl avsedd bcm~Jeskader.
Vinden s riktnin g och styrka rcprese.n lerar en helydl igt vik artigare faktor för• sjöflyg aren i1n för lamlfly gnren. F!'()UallS

-37-

b etsmnr ådc ligger· långt ute till sjös,s ur sikte av lm1d , alltså
även sjöflyg arens verksan11het. Sedan det ytterst a fyrske ppet
att
passera ts, kan s'j öflyg·a ten icke påräkn a nägon ny nuöjlig het
t
relativ
k on troller a den mwänd a vindko rrektio nen och farten
d.
mat~kcn. Och navige ringen s m{tl iir Yanlig en elt fartyg
med
viss
en
endast
m.
o.
t.
er
ell
v. s. en punkt på havet
helst
som
inga
biir
som
,
t
l a titud och lo11gitud angive n positim
gssärskil da kännet ecken. Och ändå beror s,j öflygn rens spanin
nnr apport och diirmecl högste l.Jefiilhavarens beslut på noggra
heten av denna navige ring. Dessa navige ringssY årighet er ökas
l'eännu mera genom den Yiixlan de flyghö jden. Den bekant a
höjden
med
t
procen
vissa
geln, att vindst yrkan tilltage r med
samt vrider sig vissa streck åt höger, ä r oandvä nclbar i prakuntiken, enär man alltid riskera r att möta en av de mån oera
dantag en. Det enda, som kan giva själflyg aren nftgon hållpunkt, iir pilotba llongv isering ar från sjön och me teorolo gens
och
u ppgifte r beträlf fande den sannol ika höjdvi ndens riktnin g
isJw
a.erolog
och
na
styrka, sonll erhålle s ur de s,y no ptiska kartor
son dering ar. l krigsfa ll torde det senare sättet vara det enda
.an vändba ra. 1-Iö:jdvindcns inflyta nde på farten relativ t mark en är också a v stiirsta betyde lse för flygpla nens aktions radie.
det
Lika mycke t S'Oil11 trafikp lan måste ä ven militär plan, då
den
för
det
a
uppsök
taktisk a läget icke läg1ger hinder i vägen,
avsede la kursen gynnsa mmast e vindsk iktet. Det är i den flygmeteoT'ologislk a praktik en ingalu nda ov::tnligt, att t. ex. fyra
rrenori n
. nord ' syd ' ost och Yäst
~
'
fl ygplan med kurser na, rcsn)
'l
kunna
igt
samtid
jd
flyglhö
g
metcor'olo.gens am·isn ing av liimpli
gt pålämpli
få akterli g vind. l delta samba nd iir det kanske
minna om, att man Yid b ecliinmi ng a v flygpla nets aktion sradie
s
ingalun :da kan riikna med, alt Yindens verkan borteli minera
ökar
den
Motvin
kurs.
kontra
styra
genom att vid återres an
flygticlen mera än medYi nden minsk ar densam ma, enär' flygrm
pl anlc t under längre tid iir utsatt fö·r motvin den. Des·suto
stigverkar sidvind alltid mera fartför minska nde, d:å vindha
är
h eten blir större och 11ärmar sig egenha stighet en. Ofta
genom
d
minera
borteli
nde
inflyta
mma
vindrik tninge ns gynnsa

-- 39-

-38-

den större fnTtfön11ins kningcn , som iir e11J följd aY den stötTe>
förhållsvink eln; L ex.*) giver den Yincl, som bildar med hu·s·en
en vinkel av 120°, enelast 10 o/0 fartökning , medan samma vind
med infallsvinke l av 60° min!':lk ar hastigheten med 16 o/o (f'örulsalt samma fly1g pJan och s:.t mma yarvantal).
Sjögdngen komaner i krigsfall i allmänhet icke alt inverka
på flottans ledning Yid hcdömning av flyg:s lricls•k rafternas användbarhet. F}orttnns ledning skall icke lJchiiva räkna m ed
nöcUanduin gsmöjlighet erna. Dock torde sjö,gången utöva r.tt
stort inflytande på sjöflygarens b eslut, då nödlandn~ng s beh ov
verkligen intr~irffar. En sjöflygare , som excmpelYis utanför
kusten får kylarläcka och som bedömer' sjögfmgen till styrka
6, k ommer siikert alt för•e draga Y:nmg:'\ng av molorn framför
ett landningsfö rsö,l.- , Ly det förra siittt' t kan lyck::1s, medan
l:mdningsfö,r s•öket med ganska stor siikcrhct medför totalförlust av material och personal. Det torde ick e Yara utan intres se att unders.ölka någ'ra med sjögången s;unma nhiingande problem .''.''') Genom pcrspeklivel l's föriindring Iee sig sji.i.gången
helt :mnorlunda från clt flygplan i.in f1'ån elt fartyg . Hedan
ombord på fartyg iit' sjögängens ulscendc annorlunda , då man
betraktae elen från däck eller från miirsen. Därtill förorsa·kar
flygplanels stora h astig'lwt, all skillnaden i sjögången~s· rörelse
relativt flyg'planet iir betydlig, dC1 flygplanet flyg'er med eller
mot s.jön. I det ena fallet, dft dc lftng'snmma re Yågorna upphinnas av flygplanet , bedömer flygaren sjiig[mgcn för Htg
(ibland ter sig havet niis,tan som förstelnat), i det a ndra fallet ,
då vågorn:1. hilt efter varandra passera unde1' flyg1p lanet, ÖYCTskattas sjögången. I-Hirlill kommer cluns.tcn, som orfta ligger
över S.JOil . I allmiinhet ligga des sa dunsts.k ikt på 50 l ill 100
m. höjd och strax ovanpå vatlcnytnn. Vid lugn sjö och s.tar.k.
dunst har flygaren visserligen yertikal sikt, .m en han ser ner
i vattnet och kan dii11för ick e bedöma avståndet från vattnet
med ty följande landningss, -ärighcler. Härtill komma belys1

1

·*) F. Wagner, Anna1cn der Il;ydrographi c o. s.

Y.

:**) IL Scilkopf, Annalen dCL" H ydrogarphic o. s. v.

ningssdrig'h eterna, i synnerhet soll ju sets J'eflexion p:\ Yalte n··
övnin«
n
Ylan . Av det nys,s 111iin1nd a franK!år, Yilk en 0fnntlio"
, varluften
fr:'\n
bedömande
riktiga
sji.igfmgens
för
som behöves
sjö .
:l\'
er
folop·nJi
betriiffande
för det ovan framförda fi.ir'sl::tgcl
landFör
g1ångcn från olika höjd torde vara viirt beaktande.
ningsm(ijlig hctcn är iiven sjögångens riklnin.g :w hetydelse (vid
ch'tlig sikt ii ven för navig1ering). Enligt G. Scho!l iinclra9 i n~ir 
h eten av s tranden vågriktning en sfi , a lt n'lgoma ut::1n hiinsyn
till deras ur:s pnmglig.a riktning rulla 1not straJ11den i ~)0 ° Yinkel.
Aven bränninga rn a bjuda åtskilligt av inl rcsse, doek medgiYcr
utrymmet icke alt niirmnrc gä in p{t dessn problem.
Det å te rstår att tala om prognosens Yiirde fiir sjiiflygaren.
Det s:vnes mig: dock Uimpligns t att här betrakta prognosens Yiirdc oj endas t för denne utnn fii1' floH a n i dPss helhet.
Förändring en av islahm-form erna från den ena dag"en1 till
den andrn , cykl on ern~s och nnt icyklonf'rn as och deras dis.kontimritctcrs rörel<:e- och inl·e nsitclsföriin dringar, upptriid ancle av
nya barometrisk a stömingnr äro mycket sYftra problem. Det
vetenskaplig a arbetet hm• jus.t 11111der de senaste åren kriints
med stora framgångn l' beträffande dessa fd'tgor. Dock kan
man iinnu icke lala onr >> lagar >>, enligt vilkn o,·anniimnd a meteorologiska fpnomen utvecklas. Meteorologe n stödjer sig mestadel s på >> regler» och >>erfarenhels satser>> och endnst till begräns ad del på lagar, som ~iro en fiiljd av fysiknliskt(' oreliska
under sökningar. Hiirav framgtll' :11t prognostike rns mfmg.f1rig~1
erfarenhet och övnin:g1 spPlar en stor roll. Man km >> studera >>
reglern a, men för ntt avgiva en prognos. bc!Jiivs erfarenhet 1\'ån
den praklislk a Yiiderlekstji insten och i icke r inga grad en Yis s
lämplighet för tjiinsten .
Sannolikhe ten för prognosern as riktig:hct ökas, .iu ka r lare
g1iltighetstid en ~il'. Prognasrt" fiir liin gre tid iin 2± timmar
kunna i allmiinhct icke anses haYa pn11ktiskt v.~irde. För flygvapnet äro dc kortfristiga prognosern a a\' största betydelse,
men liven fii.r dc flesta övriga vnpens.Jagen torde des sa i alll11fu11het Yara liimpligast, i synnet~het med hänsyn till clf'Ta"
större tillförlitlig1h et. Ett exempel för fiollans hchov av ItmgL1

~
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fristiga prog'noser ger Tysklands förelag mot Ösel höslen 1917.
För att bes~iita Ösel, Dag1ö, Meon m. fl. sammandrogos talrika
kryssare och stora trupptransportfartyg (14-15,000 Br. rcg.
ton). Pä grund av de ryska minfältens hige fanns endast en
relativt smal 6inna till förfo1g ande för alt användas av dessa
stora, med tr;upper övel'fyllda farlyg. Fö,r ulsiitlning för förctagets lyckliga genomförande var så liLel sjögång som möjligt. I-Iögsta krig!s ledningen krävde då av Marine 'vVetterdienst i Libau, alt elen s. a. s . .sikulle gnrantera en tid av
flera dagar med lugnt väder. Denna traJ;:ts stormift'ekvens
just uneler hösten torde vara bekant. Ledaren, ~uniral Hoopmann, fick vänla till den 8 okt. tills meteorologen kl. 19,07
meddelade, att företaget kunde börja. Man tryckte på knap ·
pen och Öselexpeclitionen var i gång. Meteorologen fick rält
-nält och jiin'}t; 72 timmar .senare började stormen på nytt.
Men då var överskeppningen redan utförd och elen 16 oktober
voro öarna erövrade.
Pt'ogncsn1!öjlighelerna besliimmas icke endast av gilligihctstiden utan iiven av h'ftg::w , vilka Inelcorologiska element, som
iiro föremål föt föruts~igclscn. Prog1111osen av dc olika elementen bjuda icke samma svårigheter, utan dessa stegras ungeGir
i följande ordning: vindriktning, temperatur, vindstytka, mJOlniglhet och ncderbiinl.
Saunolikhetsproccuten för de ftirstnämnda elemc111tcn iir redan sit stor', att dylika prognos,cr medföra avsevLird praktisk nytla för viss,a yrkesg'renar. Svårast iir
att föruts.e nederbörden. Här ligger fö rklaringen för det k~ind<l
faktum, alt sjömannen hålle r mycket mer pä meteorologien
lin la111tbrukarcn .
För att höja prognosernas Y~irclc för flottan torde noggctnna beshimmelser för den tcrm'inclogi, som vid prognosernas
meddelande skall anvilndas av den marinmeteorologiska tjiins.Len, medfiira stora fördelar. Tvetydigheter i formuleringen kunna g1ö ra pl'ognosmnas värde ganska illusoriskt, cch dc·t redan av
Dculschc Sccwarte'i') påbörjade försöket alt skapa en fast ter') Annalen der Hydrographie o. s.

Y.

1878.

n1inologi borde snarast följas för speciellt flotta111s del.
Vidare äro de iför flottan avseelda specialprognoserna s. k.
lokalprogncscr, som grunda sig på lokala erfarenheter från
I'esp. prognosområden. De till den centrala v~iderlekstj~instcn
.ankommande olbservationerna från den öppna sjön äro ytterst
fåtalig:a och erfar'en>heterna diir.för ännu ringa. Flottans ooh
sjöflygstridskrafternas medarbete i form av meteorologiska
logg1böcker, erifarenhelsrappor!er, aktuella meddelanden (jmf.
.dimrapporten från pansarskeppet Sverige) äro diirför av allra
största värde. Olvivclaktigt torde siirskilt navigering.s10ffice-·
rarna hava stort intresse för elt aklivt deltagande i elen maritima meteorolog'iens ut veckling.
De vid sjökriget sammanhängande problemen äro många.
Dock torde redan dessa rader hava tillräckligt tydligt visat,
vilka mångahanda viktiga uppgifter meteorologien har för flottan. Elt framtida s.jö,krig omfattar icke endast krigsfartygen
och kustfästning,arna. Alla landets kraftm• måste mobilisems
'~Ch icke sist vetenslmpen.
Det senaste lu·iget och i synnel'het
de åtgärder, som efter kriget vidtagits av de flesta utländska
sjömakterna, visa att meteorologiens betydelse i ett sjökrig anses uppväga åtskilliga »stridsenheter».

TABELL 1.
Sjögång
styrka

VimlsVindens inverkan på sjön.

styrka
0--12

Spegelglatt sjö.
Små, fjLillilmande viigor bildas, dock utan skum.
Vågorna ~iro korla och mera uLpr.äglacle, vågkammen börjar brytas, skummet är icke vitt,
utan a v glasaktigt utseende.
V åg!Oirna bliva längre, flershides bildas vila
skum:ka1nmar; sjön, som bryler, förol'sakal' elt
för enelast kortare tid varande brus.

o

0-9

o
l
2

3

l

2---3
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4

6

7

8

g

4
Vågorna antaga en mera u lpi"i.iglad, lång fonn,
bryter
sjön
överallt bildas Yila sikumkammat,
med stark ar'C buller och 1ftler som elt ständigt
sorl.
Större v:lgloppar bildas, deras vita skumkammar utbreda sig ö·ver större ytor och sjöns brytning förs iggår uncle1' ett n1era doft brus.
6
Sjön tornar upp sig, bryter och det Yila skummet börjar att otdna sig i strimmor i Y'ind··
riktning.
7
Ljudet av elen brytande sjön h öres. på slörre avstånd.
Vågornas höjd och Hin gd ti ll lager synbarligen, 8--9
skummet li.igger sig i tiilarc strimmor i Yindriktningen, sjöns l;:iinda dån börjar.
Höga våg1he rg mod Emga ];:aMmar, som slå
ii·v cr de sto<m, sku mytor bgga sig snart i tiita,
Yila. strimmor i Yinclriktningen. I-IaYsylan i 10
sin helhet ftu· ett Yitt utseende, sjöns dän blir
starkare och slöt,is.
Vt1g'b er gen bli sft höga, alt 1 s.ildc befintliga fartyg• sjunka ner i vågdalen så djupt, alt dc tidvis tappa varandra ur sikte. Sjön s cl:'mande
stegras till larm ·o ch iir tiickt m ed Yitl skum,
S·O'lll! ligger i s-trimmor i Yindriktn ingcn.
ll
Vinelen l1låser våg'kammarnas k m1 ter bort i
fonn av fradg'a.
l~
Genom vindens slyrka blanclas l uften med det
bor~blåsla h avsYattncls fm·clga så mycket , att
sikten förminskas.
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Meddelande från främmande mariner.
Medd elade från Marinstabens utrikcs:wdclning.
(December 1928.)

Argentina.
Flottan befinner sig undcT genomförande av den stora byggnadsplanen av år 1926, vilken upptog bygg·andet av 3 k r yssare, 6 flottiljledare, 6 undervattensbåtar, 1 hangarkryssare och 2 mätningsfartyg
under loppet av 10 år. Av detta byggnadsprogr am bcd'inna sig 2
k ryssare under byggnad på Orlando-var vet i Genua. TYå flottiljle·d are (»Cen·antes>> och »Juan dc Garay») hava köpts f rån Spanien under det att tre dylika (»Tucuman», »Mcndoza,, och »La Rioja») byggas
i E ngland.
Av dc planerade 6 u -båtarna äro sedan den 2.5 augusti 1!l:28 tre un<ler byggnad vid Tasi-varvet i Tarent. De äro icke olika dc italienska
»Mameli»-båtarna pii 800 ton, 17 knop, sex to rpedtuber och en 10,2
cm. kanon.
De t\-,å för mätningstjänst bestämda fartygen »San Luis» och
llSan J u an.» (845 ton, 63 m. långa, 10 m. breda, 4,7 m. djupgående, 12
kn op vid 700 hkr. och omkr. 2,000' aktionsradie) äro byggda vid engelsk a varv och redan levererade.
Av den för flottans f·örnyclsc anslagna summan av 75 millioner
g1Uldpesos är en viss del aYSC{ld till iståndsättande av llldrc stridkrafter. Sålunda komma särskilt jagarna o0h äldre pansarkryssare
att grundligt överses. Slutligen kommer även en stönc summa att
användas för nya nläggning av en u-båtsstation och en marinflygpl ats i Mar del Plata.
De i byggnadsplanen ytte rligare upptagna fartygen äro ännu
icke beställda.
Flygvapnet skall snart förstärkas med 6 i England beställda stor a flygbåtar, av Yilka en bygges helt och hållet av metall.
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Personalens utbi ldning ägnas stor nppmärksamhct. Tjänstetiden är 2 år. Officerare och ;underoffice r are anställas på frivillighetens väg. Personal till dessa kategorier utväljas blott bland infödda
argentinare, vilka få befordran efter genomgångna cxccJnina i dc
olika skolorna. Flottm1 förfogar över 800 officerare och 10,000 man.
(Utdrag !lH" :J1arinc Rundschau, novrmbcr 1928.)

England.
Vi hava i vårt scp lembcrnummcr omnämnt beställningen vid
Tyne's skeppsvarv av minsvepningsfartygen Sandwich och Bridgcwatcr.
Bridgewate1· är det första fartyget i en ny kl ass minsve pningsfartyg, avsedd fö l' tjänst i avlägsnare farvatten och såsom minsvepare. Hon stapelsattes samtidigt med en m1nan av smnma typ t illhörande 1927 å1·s budget, avsedd att ersätta fyra motorYcdcttbåtar
upptagna i den ur&prungliga femårsplanen. Ytterl igare fyra fartyg
av samma typ komma att byggas.
Bridgewater och hennes likar ha ett deplacement av 945 ton;
dc äro 76 m. långa, ha tillräckligt högt fribord och en lång back.
Inredningen för besättningen är särskilt bekväm och ventil ationen
utmärkt med tanke på expedition i varma klimat. Bestyckningen utgöres av två 10,1 cm. kanoner och flera kulsp rutor. Maskineriet består av två utvexladc Parson-turbiner på 2,000 hkr. De två pannorna äro oljeeldade.
(Utdrag nr La Revue Maritime, november 1928.)
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rel atiYt slora, men mycken omsorg har nedlagts för att erhålla såväl
stor anfallskraft som sior defensiv kraft. Hon kommer icke att &åsom andra undervattensbåtar (möjligen med undantag för den brittiska
X 1) bliva si'trbar för snabbeldsgranatcr. Under strid i övervattensläge komm er hon att mbj!m:la en fiende ett helt och hållet pans'r at
mål. Hennes fart kommer att ÖYcrskricla 20 knop och koLonialförsvar jämto s,trategiska operationer äro hennes >>raison d'ctrc ». Nyuppfunna säkerhetsanordningar, bekväma anordningar för livet ombord och sto,r aktionsradie äro några av de goda egenskaperna hos
denna undcrvJ.ttens-Drcadnought, vars byggiLad är av stort tC'lmiskt
int resse.
(Utdrag ur The Xanl and Military Record, 28 november 1928.)

Den viilYilliga behandling, som flottansl::lgen rönte i deputeradckammaren giver en g-od föreställning om, hur franska flottan fångat
allmänhetens intresse, och därigenom kunnat arbeta sig upp till en
kraftigare ställning än förut under en l ång följd av år. Tidigare
hav,a anslagen till Hottan nästan alltid givit anledning till något mycket liknande en kattst rid, men vid detta tillfälle, oaktat summan steg
till nära 360,000,000 k r., sedan fl ygvapnets anslag överföds till det
nya luftministeriet och siffrorna för kustförsvar et håndragits, bevilj ades desamma niistan utan di skussion. Socialisterna talade visserligen emot, men svagt, och do tystnade snart, ty de kände, att dc icke
hade något mc{! håll i kammaren. :K ä stan alla anslagsposter visade
ökning, men dc flesta vo,r o viintadc.
(Utdrag ur The Hampshirc Telcgraph and Post, 21 december 1928.)

Japan.
Fran krike.
Byggandet i Cherbourg av undcrYattcnskryssarcn Surcouf, tillhörande 1926 års program, fortskrider raskt, och det är sannolikt att
fartyget kan levereras i juli 1930. Hon kommer att hava ett undervattensdeplacement på 3,250 ton och att överträffa den beryktade brittiska X 1 med avseende på såväl dimensioner som deplacement och
blir det största och mest fruktansviirda undervattensfartyg som existerar, överträffande den amerikanska V-klassen Kostnaderna bliva

Från och med den 1 december utstrykas dc 10 gamla u-båtarna
av Ha-klassen från krigsfartygslistan; de äro båtar på 450 ton och
därunder, som byggts under åren 1008- 1920. Därefter finnas blott
t vå huvudslag av u-båtar nämligen dc, som tillhöra Ro-klassen på
700-1.,000 ton och I-båtarna på 1,000 ton och däröver. De sistnämndn.
båtarna äro uppdelade i tre klasser, av vilka N :r L 1-L 19 äro undervattcnskryssarc med omkring 2,000 tons deplacement. N :r L 2{)-L
49 äro min~tt-båtar på omkring 1,000 ton, samt L 50 och högre nummer äro dc egentliga, med flottan samopererande u-båtarna på 1,500-

-
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1,700 tons deplacemen t . TiJl syidare äro dc för dc olika k lasserna avsedda båtarna ondast delvis fä rdigställda.
Slagkryssaren »Haruna », som sedan fyra ~1r varit under grulllllig reparation, har åter satts i tjänst. Fartygets to ntal har geEom
olika tillbyggnader blivit omkring 3,000 ton större. Slagkrys::;nen
bleY Hirdigbyggd 1915 och uppnådde då en fart av 27,7 k n op; h ennes
deplacement yar d å 27,500 to n.
(Utdrag ur :MariDc 1\undschau, noycmbcr 1928.)

-
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Flygstationerna i Kristiansund och Berg<'n. som hitintills varit
und erställd A arm en, är-o sooan d en 1 juli 1928 tilldelade fl ottan. AntaJet 111arinJl ygplan utgjol'{lf' den l okt. 1928 42 st. förut otit 20 skolplan .
Enligt ett i stortingot nyli gen fra mlagt för slag rörande fl yg,·äse ndcts
organisation skall antalet flygpl an utgöra 96 st. fördetlade p å 4 fl ygst.ationl('l' nämligen I-Iori:-cn , Bergen, Kri sti ansund s.amt ytterligare en
JängTe norrut bclägcn station, som senare komm e r att uppsättas.
(M,nin <' Rund sch olU Hft, 10 no ve mber :1.928.)

Jugoslavien.
630-tons unclen- atten sb åte n »Smeli >> kommer att sjösättas i N antes d en 1 december för Jugoslaviens kungl. flotta.
Hennes systerfartyg >> OstYelnilo> , som även bygges v .i d Ch antiers dc la Loire, 'k ommer at t sjösättas nästa år. Dessa fartyg, som
beställdes tidigt förra året, höra till en. t yp, som icke längre iir i
tjänst i {len britti ska flottan, och likna r den engelska >>D >>-kla.sscn ,
Dc haYa konstrm~rats av che_fsin50 m uppträdde vid Dardanellcrna.
genjör Simonct såsom en förbättriug av >> Siren-c>>, GOO ton, urb1lden
för fr anska kustförsvarsund erYattcnsbåtar. Undervattensdep lacementet närmar sig 800 ton, och längden upp går till G5 m. Farten i överyattenslägc beräknas bliva dryga 14 kruop, under det att undervattensfarten blir icke fullt 10 knop, med rel a,tivt liten -mo-t o rkraft. Bestyckningen bliver nog s·å kraftig även gent emot dc stör sta slagskepp .
D en kommer att inne-f atta åtta 56 cm. torpeder med en vikt av 1,600
kg. för vardera, jämte en lO cm. kanon och a utomatiska kanoner.
Skrovct är tillräckligt starkt för dyk nin-g till ett djup av 80 m . Om,
vilket synes sannolikt, även en del minor medföras, bliva dylika båtar
Yärdcfulla faktorer i Adriati sk a havets trängre fa r va tten, varest dc
hava föreg åtts av två störr e och krafiigar-e b.åt.ar av den utmärkta
brittiska >>L >>-typen, be tyckad m ed två 10 cm. k anone r, vilk a levererades fön a året från Armstr-o-n gvc rken.
(Utdrag u:r The N a val Milita ry Rccord, 28 november 1928.)

Polen.
Den s?i smunmgom v;ixandf' pol ska flottan i..ivas mc-d a llvar och
törbe redes för gradv is ut veck] i ng c·ftcr m ockrna li njer.
Unllen·.attc-nshå tnr ansrs utgö.rn henr1cs bästa förs,-a ,·s\inje och
tlet område på vi lket Ö\Trlägscn h e t kan nås i d-e b altiska farvatt nen.
Tre hatar <1\' förbättrad. Chaillc-y-minläg garc-ty p bygga s i K-antcs,
Caen och IIauc•s ()Ch be räknas bliva lc-ve rera-clc nås-ta so mm ar. Polska
;;pccialist cr utbild as vid und en attcnsbåtskolan i Toulon, så ntt de
verksa!llt skol a kunna handhaYrt <le nya båtar na, vil i.;-a nästan komma
att bli Ya de kraft igast e som existera i förh åll ande till si n st-orlek:
fl80- l ,2GO ton och 72 m. l ånga . Best.yc;knin gcn komm er, förutom två
.:läckskancner, att bestå av :1:0 st. Scbne ider-t-o rpcdcr med :>3 cm. knJiber samt 40 st. minor av Santer-H a rle-typ inom skrovet i stället för
11tanför såsom på den fran ska förebild en.
(Utdrag- m The N aYal and Military Rccord , 19 december 1928.)

Tyskland.
Kr yssa ren Emd·e n a nträdd e den G december en 15 månaders ut'und0r vi ll~cn följmHl c h am11a r skola besökas : Villagarcia,
P ort M~hon , ~ c apel , Ro-n stantinopcl, .Aden, Mombassa, Port Vic,t o r i.a
på M ah 6, .Sa band. Därifrån går fä rden via · ett flert al hamnar i N edcrländska Indien ÖYcr ~ya Zeel and och Söd e rha vsöarn.a till :Mc-ll.annmerikas Yästkust, Västindi en, Förenta Statcrn as ostkust, K a n :t r ici'arna, Spa nien och tillbaka till Ty skland . där fartyget bc räkmts inträffa i m a rs 1930.
(Ma rine Rundschnu , Xovc mbcr 1928.)
Jand ~ resa,

Norge.
Norges marinbudget för 1928-29 belöper sig till 10,77 mill. kr. ;
1,178;000 kr. avses för fortsatt bygge av ubåtarna l3 5 och B 6 samt
400,000 kr. för 1)åbörjandct av ett bevakningsfarty g om 1,000 to n, 15
knop, be-styckning 2-10 cm. kanoner.

T idslcTift

Sjijväs endet.

4
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Decemberhäftet ::tY , Marino-llundsch au >> mcd~le l ar följande cbta.
rönmde det nya tyska pansm·skeppet >>Ersatz Prcussen>>:
Fartyget bygges vid Dcutsche W crke A. G. i Kiel, och dess de placement (utan brännolja) kommer att uppgå till den i Versaillesfördraget fastslagna gränsen av 10,000 ton.
Bepansrin.g cn utgöres av ett över fartygets hela längd gående
o,idopansar, tvenne pansardäck samt stark a pansrade långskcppsskott .
Allt har gjorts för nedbringande av vikten. Så har t. ex. skydelskonstruktio-nern a dc.l vis ·mtnyttjats som bärande förband och där kraf·
tigare påkänningar föreikomm.a har särskilt högvärdig material kommit till användning. Nitning har i stor utsträckning ersatts med
svetsning, ett förfarande som r·ed.an med framgång användes :'i dc
nybyggda kryssarna. Den härigenom erhållna Yildbcsparingcn belö·
per sig till c:::t 550 ton.
Framdrivningsm askincric't utgöres av två dicselmotoragrog :-lt å
tillsammans 50,000 hkr. och tillverkas av Maschinenfabrik AugsburgNiirnberg A. G., som lyckats nedbringa vikt/hkr. från 50 kg. till omkring 8 kg. Eartyget kommer att få en högsta fart av minst 26 kno1)
och aktionsradien med 20 knop uppgives till 10,000!
Bestyckningen utgöres av sex 28 cm :s kanoner, uppställda i två
trippeltorn'; åtta 15 cm:s kanoner i cnkellavett.age; ett antal lätta
luftförsvarspjäs er samt sex övervattcnstorpe dtuber, fördelade till 2
trippeltuber.
Artilleriet är med hänsyn till eldener gi per tidsenhet, räckvidd
och skottverkan betydligt överlägset äldre kanonkonstrukti on()e av
liknande kaliber.
De ovanligt höga byggnadskostna derna för >>E rsatz P wus·s en»
förklaras av de tidigare antydda konstruktionern a i avsikt att uppnå
största möjliga viktbesp.aring.
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