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Årsberättelse 
i skeppsbyggeri och maskinväsende inom Kongl. 

Örlogsmannasällskapet år 1902. 

Af ledamoten Ivar· EngstJ'öm. 

Som pågåonde nybyggnadm' för svenska flottan angåfvos 
uti årsberättelsen för !!JOO pansarbåtarue »Dristigheten >>, A, 
B och C - sodan dess namngifna meL1 >>\Vasa>>, »;~ran » och 
>> Tapperheten >> - torpedbåtarna A och B (Virgo>> och >>l\ lira >> ) 
samt N:ris 79 och 81. 

Af dessa fartyg äro levererade >> Dristi gheten >>, »Aran» 
och >>W asa>> och fullbordad torpedbåten N:r 79; för' de öfriga 
pågå profon under innevarande höst, och torde de samtliga 
inom årets slut som färdigbyggda vara blancl vår flottas strids
fartyg inregistrerade. 

Jagaren »Mode» är vidare både kontraherad , byggd och 
]eyerorad. 

Dessutom äro under byggnad pansarbåten >> ~fanligheten », 
l pansarkr)'Ssare: »Fylgia », 3 första klass torpedbåtar >>Orion », 
>> Sirius » och >>Kapella », 2 andra klass N:ris 83 och 85 or.h l 
ballongfartyg samt under konstruktion en undervattensbåt. 

Don 1-l Juli 1901 blef en komite af · Kongl. Maj:t tillsatt Komite för 
för att afgifva betänkande och förslag jemte kostnadsberäknin- sjökrigArnate-
gar rörande de jomkningar i den hittills följda planen för ny- rielen. 
anskaffning af sjökrigsmateriel för svenska flottan , hvilka med 
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sultat. 
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afsec11de å sjökrigsmaterielens utveckling under c1en senast för
flutna tiden kunna vara behöfliga. 

Komiteens · åsigter om nya fartygstyper äro i hufvudsak 
som följer. 

Tro nya förslag till pansarbåtar mod deplacement nJ re
spektive 3950, 4218 och 4800 tons skärskådas, och föron1ar 
korniten det förstnämnda : ett fartyg om 3D50 tons deplace
ment och fulla 17 knops fart till ett pri s af G 225 800 kronor. 

Likaså två förslag till kryssare: det ena en pansardäcks
kryssare om 3 232 tons deplacement och 24 knops fart till ett 
pris af 5 381200 kronor, och det andra - af ko mi ten föror
dadt - en pansarkryssare om -!060 tons deplacement och fulla 
21 ,5 knops fart för 64c l5500 kronor. 

Torpedbåtsförstärare, jagare, anser korniten böra anskafEas 
och i främsta rummet användas för spaningstjenst till sjös, 
hvarför de böra ega bögsta möjliga fart - 31 a 32 knop mod 
15 tons kol ombord af sitt minst 80 tons stora kolförråd och 
bästa sjöd uglighet, till följd hvaraf deplacementet icke bör un
derstiga 350 tons, samt god manöverförmåga. 

Af torpedbåtar förordas som l:sta klass fartyg om 115 
tons deplacement och fulla 2-! knops fart samt som 2:dra klass 
fartyg, i hufvudsak liknande våra nu under byggnad varande, 
om 50 tons deplacement och 20 knops fart . 

Undervattensbåtar böra hafva ett deplacement, helt ned
sänkta, af 120 tons och en fart i vattenytan af 10 och under 
densamma af 7 knop; samt bevakningsbåtar omkring 20 tons 
deplacement och minst 12 knops fart. 

Slutligen anser komiten att som trängfartyg äro för flot
tan erforderliga handminefartyg, sjukfartyg, ballongfartyg, is
brytarefartyg, verkstadsfartyg och diverse transportfartyg. 

Komitens betänkande är dateradt den 9 November 1901. 

Några vid prof- och leveransturer uppnådda resultat följ a 
bär nedan. 

Dristighetens Denna egde rum den 23 Augusti 1901 1 Göteborgs skär-
proftur. gård. 

-
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Fartygets medeldjupgående var 4,86 meter . 
Under 3 timmars prof med bläster upp till 12 mm. vat

tenpelarehöjd blef i medeltal ångtrycket 15,206 kg. per qv.-cm., 
maskinslagen 125,16 per minut, indikerade hästkraften 5557,2 
och farten 16,8 knop samt kolåtgången O,a77 kg. per timme 
och indikerad hästkraft. 

Vid gång med naturligt drag blof hngtrycket 1-!,G:j kg. , 
maskinslagen 117,6 per minut, indikerade bästkraften -!43-! och 
farten 16,205 knop samt kolåtgången O,\J78 kg. 

Loveransturen med »Aran » ogde rum i Göteborgs skär- Profturer 
~gård don 21 och 25 sistlidne Augusti och med »\Yasa» i med >Äran> 

och >\Vasa >. Stockholms skärgård den 21 Oktober. 

l{esultaten för »Äran» återfinnas i följande tabell: 

Profvets varaktighet, timmar ............................ .. 
.Ylcdeldjupgående, meter .............. . .................... . 
Ångtryck, kg. per <JV.-Cm ............ . ...... ..... . : ..... .... .. 
Bläster, medeltal mm . .. ..................... .. ............. . 
Maskinslag per minut ..... ....... ...... .. ... ....... .... ... .. 
Indikerad hästkraft.. ... ... ................................... .. 
Fart, knop ..... .. ................................................ .. 
Kolåtgång, kg. per timme och indikerad hästkraft ... 

Profvets varaktighet, timmar ............................ .. 
l\1cdeldjupgående, meter ........... . ......... ... .. ......... . 
Angtryck, kg. per qv.-cm . ................................... . 
Bläster, medeltal mm. .. ................................... .. 
Maskinslag per minn t .. . .................................. .. 
Indikerad hästkraft. .... .... ........ . ................. . ........ . 
Fart, knop ............................................ .. .. ........ . 

» ... lran ». 

3 
4,9 

15,07 
8,5 

134,.l 
591 3 

] 6,870 

0,817 

5 
4,0 

15,-J 
7,'1 

137,6 
6515 

17,165 

>>W asas>> leveransrapport är tills dato ej fullständigt ut
skrifven. 
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Profturer Den 15 Oktober detta~_år sjösattes torpedbåten och med 
med torpe;t- samma, den flöt på vattnet, stacks fyr, hvareftor ånga för första 

båten N:r 1~. , 1.. t o ]] k. l l o k l J ·d gangen s ap p os p a prope er mas 'tu o c 1 rum gang s 'et n e v1 
kajen, tills proftur ut i skärgården företogs 3 1

/ 2 timmar efter 
aflöpningen. 

Sedermera har en fart af närmare ?O knop uppnåtts med 
icke fullt GOO indikerade hästkrafter och öfvorskott på ånga, 
lwn r för nytt fullkraftsprof förberedes. 

>Mode> . Svenska flottans första torpedbåtsförstörare ir »~[ode>> , 
och skola fartyg nf f1enna klass lJOs oss honämnas ja,c;are. 

Jagaren >> l\Iodo » ii.r gellom kontmkt a[ don -1 Oktober 
1001 bcstälcl hos firman Yarrow & ():o, Limitod i London att 
lovoreras inom 12 månader från kontraktets datum, men har 
arbetet så beclrifyits , att fartyget blcf slutbesigtigadt och god
kändt reclan elen 15 sistlidne September. 

Fartygets längel öfyor allt tlr 67 , 13, största brodd G,25 och 
mccleldjupgåcn<le för skrofvot, fullt rustadt med 87 tons kol i 
boxarna, 1,n meter, då propellcrbladspetsarne sticka ned 2,70 
meter. 111otsvar::mJe deplacement är -HO tons. 

Drifvande hvnr sin propeller, finnas två triplc-ex:pansions
maskinor me<1 en bögtryckscylinder om 521 mm., en medel
tryckscylinder om 800 mm. och två lågtryckscylinJrar om SG-1 
mm:s cliameter; slagets längd är -±57 mm. 

Fyra ångpannor af Yarrow 's typ mod hvar sin skorsten 
lcmna ånga; totala eldytan tir 1208 (lV .-cm. och rostytan :20 ,-i. 
Arbetstrycket i.ir 17,G kg. por (p.-cm. T\·å nf ångpannorna 
äro inrtittacle för eldning med fiytande brtlnsle. 

Propellermaskinerna i n di k era . bortåt 7 000 l;ästkrafter. 
Hufvudångrören bestå af heldragna ståltuber mod påni

tmle fhlnsar. 
Af l1jelpmaskiner· Hnnas, förutom slidomkastning för ånga 

och 2 cirkulation~pumpar, af hvilka elen ona ähcn kan länsa 
maskinrumntct, 2 donkeymataropumpar, 2 tläktttr, {wgstyr
apparat, ångankarspel, luftkompressionspump, genorator ~ för 
elektrisk ström till strålimstare och inre belysning samt oYapo-
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rator med dricksvatteuskondensor och för länsning 1 äng
pump, 9 ängejektorer och lika många handpumpar. 

Tre båtar om respektive G,7, 5,5 och 4,3 meters längd föras. 
Bestyckningen utgöres af G st~·cken 57 mm. snabbskju

tande kanonor och 2 stycken -15 cm . torpedtuber på däck 
akter ut. 

Besättningsli stan upptager 4 offlccrare, 13 underofficerare 
och underofficerskorpraler samt -16 man, inalles G:2 . 

Farten skulle me(l högst 75 mm. bliister ntra 31 knop 
under 3 timmars gång med 35 tons last ombord , bestående 
af bestyckning, brtinslo, <lricksYatten och proviant, förråd, bå
tar och bosättning. 

För hvarje full <parts knop nndcr 31 skulle från kon
traktssumman afdragas 500 pund sterling neu till 30 knop 
- blofvo fmtcn lägre iin 30 knop , behöfuo jagaren icke mot
tagas - och för hntrje full qvarts knop öfver· 31 betalas 
sammn summa som premium. 

Dessa \·erkstälclcs <len 28 Augusti och l l September detta år. , :\l odes> 
Den förra profturen gälluc furten och propellermaskinc- profturcr. 

riots hållbarhet. 
Under G löJlllin 0uar - 3 i hvan1ora riutninucn mot och o o , 

moll ti<lvattnet - på <len ungc[iir i Yest och ost belägna upp-
mätta milen om en elistansminut Yid ~laplin Sands utanför 
London erhölls fuljrm(lc resultat: 

l 
::-" 

~ l l 
l 

0: 
:\Iots1·n.- Fi\r~tn. .\ndrn. "\ritlnneti skn. ] . aB- .~ HYilml ti<l 

mudl' fart med elfart \ med elfart lllCdict af .fq and ra lllCdel-
0 ciQ fart . 
UJ min. l Rek. l k n o P· 

1 \'.-0. l ö3,1 31,830 
32,131 

2 0.- \ -. 1 51,0 32,J~2 3:!,153 

l,," 
32,17-1 

3 Y. - 0 1 52,8 31 ,015 3:!,218 

0. - Y. l l 
32,~G2 

l 4 l 50, 1 l 32,609 32,171 1/ '"' l 

\V. - 0 . 54,1 l 
3:2,oso 

5 1 31 ,551 31,978 

l 51,s [ 
31,876 

l G 10.-V. l 32,200 
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Som fart uneler en tid af 3 timmar, började vid ingån
gen på milen för första löpningen, ocb bestämd genom till
ryggalagd väglängd por w askinslag, erhållen unuer de sex löp
ningarne, och totala antalet maskinslag under de tre timmarne 
erhölls 32,38!5 knop. 

Ångtrycket vexlacle mellan 16,9 och 17,6 kg. per qv.-cm. 
och som medeltal var vacuum 0,7 atm., bläster 36 mm. vat
tenpolarehöjd och antalet maskinslag -±21. 

Då, som längre fram skall omtalas, båda två med tur
binmaskineri försedda, slutprofvacle torpedbåtsförstörarne gått 
förlorade och Englands till högre fart än 31 knop kontrahe
rade fartyg af samma typ med cylindermaskineri icke lyckats 
fullgöra kontraktens fordringar, torde "Mode" tills vidare få 
anses som vorlclens snabbaste krigsfartyg. 

Under den senare profturen försöktes eldning med flytan
de bränsle, s. k. astatka, insprutadt öfver kolfyrarne, och vi
sade sig dervid, att eldnin gen gick utmärkt och att ett ång
tryck af 1-! kg. kunde på den korta tiden af 2 minuter steg
ras till 17,6 kg., uå ångpannornas säkerhetsventiler lättade. 

l 901 års riksdag anslog 1836 866 kronor till fullbordande 
af pansarbåtarue »\Vasa,, »Äran~ och >>Tapperheten», 598060 
kronor eller balfva kostnaden för 3 stycken första klass 
(»Orion», »Sirius» och >Kapella») och 2 stycken andra klass tor
pedbåtar (N:ris 83 och 86), 1212000 kronor till en jagare 
(>>Mode»), 2813000 kronor till påbörjande af en 1:sta klass 
pansarbåt (»Manligheten•) och 181 000 kronor till ett ballong
fartyg. Summa 6 639 915 kronor. 

Af 1902 års riksdag anvisades till fullbordande af »Man
ligheten» 2813000 kronor och af de fem torpeclbåtarne 698050 
kronor; samt vidare till påbörjande af en pansarkryssare 
1283100 kronor eller 1j 5 af elen till G415500 kronor beräkna
de kostnaden och slutligen till en undervattensbåt 400 000 
kronor. Summa 5094150 kronor. 
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Låtom oss nu öfvergå till en kortfattad beskritning på 
de under byggnad varande svenska örlogsfartyg, hvilka icke 
behandlats i föregående årsberättelser. 

På ett fylligare förskepp när är »Manligheten» i allo lik Pansarbåten 
systerfartygen, » 'vVasa» och •Tapporhet01u, lika som iifven >Manlighc-
»Äran », så vida dess eskaclercbefsinredning frånses. ten >. 

Från »\Virgo» och »Mira" ski lja sig dessa 1:sta klassens >Orion>, ,si
torpedbåtar h vad skeppsformen beträffar genom något fylligare rius> och 
såväl för- som akterskepp; och bredden blir 4,86 i stället för >Kapella >. 

4,86 meter. 
I likhet med »Virgo» få de bygel under propellern och 

fast torpedtub i stäfven samt rörlig på akterdäck. » Orion » 
och »Sirius» byggas vid Bergsund och »Kapella" vid Lind
holmen. 

Vid jemförelse med 2:dra klass torpedbåtar N: ri s 79 och 
81 märkes, att hvalfven hafv<1 försvunnit, akterskarpen äro 
bortskurna och rodren balanserade. 

Båtarne få en längel öfver allt af 32,4 meter, en brodd 
af 3,0 meter och ett djupgående uneler bygeln af 1 ,s meter. 
Deplacementet, fullt rustadt med 10 tons kol , blir 54,15 tons och 
farten är beräknad att med 3 tons kol ombord blifva 20 knop. 

Torpedbestyckningen består af 2 stycken 38 cm. tubor, 
den ena fast i stäfven och den andra rörlig på akterdäck. 

Torpedbå
tarn e N: ris 
83 och 85. 

Fartygets ändamål blir att föra en luftballong med nö- Ballongfar· 
diga anordningar för dess fy Hand e och uppsändande, fästad tyget. 

med lina , till en höjd af 500 meter i och för rekognoserings-
och bevakningstjenst; förflyttning skall ske genom bogsering 
af annat fartyg. 

Ballongfartygets längd öfver allt är 46,8, dess breclcl10,o 
och djupgående 1,85 meter samt deplacement 220 tons. 

rrvå ~otogenmotorer, hvardera på 40 effektiva hästkraf
ter, clrifva hvar sin elektriska generator för vätgasens fram-
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ställning. Elektrisk vinch användes för ballongens höjande 
och sänkande. 

Ombord är plats beredd för en besättningsstyrka af 2 
officerare, 4 underofficerare och 14 man . 

Pansa rkrys- Längd öfver allt blir 117,25 meter, längd i vattenlinien , 

sa ren bre el. d och d ju p gående respektive 115,25, l-1,85 och 5,16 meter 
>Fylgia> . samt deplacementet -!100 tons. 

Fart med 350 tons kol omborll skall blifva st~'fva 21,!) 

kuop med 12 000 indikerade hiistkrufter. 
!:JOO tons kol kunna intagas, då aktionsradien blir vid 10 

knop 8000 distansminuter och vid l1ögsta fart 1550; 12 ång

pannor af Yarrow's konstruktion skola användas. 
Bepansringen sker mod Krupps pansar: 100 mm. tjock 

i vattenlinien, pi\. langnh1gstrummor och manövortorn, 125-50 

mm. på kanontorn och 50-37 mm. på däck . 
Bestvcknino·en består af 8 stycken 15 cm. och 14 stycken 

57 mm. usnabb~kjutawlc kanoner samt 2 stycken 4:5 cm. un

derYattenstorpedtuber i något mera än 30° lutning för öfyer 

mot fartygets medelplan. 
Besättn"ingsstyrkan blir 322 man, men utrymme skall 

finnas för -!50 man. 
Pansarkryssarens beräknade pris är förut uppgifvet. 
Vid öppnandet af infordrade anbud på byggnaden från 

våra inhemska tre största Yorkstäder befanns det från Berg
sunds mekaniska verkstad Yara lägst och leveranstiden 3 år, 

lika li'mg som den Lindholmens verksta1l ville åtnjuta, men 2 

månader kortare än don för Kockums, bnn·för pansarkrysea

ren kommer att byggas på Bergsunds filial vid Finnboda. 

Undcrvat- Förslag är umler utarbetande; i programmet ingår, att 
tensbåten. båten alltid bör hafva öfuerslrott på flytkraft och att dykning 

under vattenytan bör kunna verkställas dels under fart framåt 
genom trimning ocb inställande af horisontala roder, och dels 

Om möJ.liat stillaliaaande för så vidt sådant kan ske utan allt 
b bb ' 

för stora komplikationer. 

1 
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Pansarbåten , (;ötas » i senaste årsberättelse nämnda om- Ombyggnad 

byggnad afslutndos med utgången af år HlOl, »'rlmlos» pågår af •Svea•, 
•Göta • och för nänarande vid Carlskrona varf och då den a fslutats, skall 

•Thule•. 
»Svens,, om byggnad påbörjas. 

tings » 
sunds 
n ad er. 

»TlwrdönS >> förän(hing utföres i Carlskrona oc.h »Tir- Föränd ring a[ 

har i sistlidne September månad anförtrotts åt Berg- •Thordön • 
o ·..:tf" o or:h •Tirfinc". verkstad att verkställas p a elen korta t11 ton a ;1 ma- " 

Förut omtalad förti.ndring är utfönl på pansarbåtarne 3:c klass pan

" lllf », »Berserb, och >> Söh·e , samt pågår yid Stockholms ör- sarbåtar. 

logsvarE med ;, Folke ". 

Kong!. marinförvaltningens framställning om utgifterna 
nncler femte hufvudtitcln för il.r 190-t till nybyggnader samt 
ändringar af äldre fartyg upptager till: 

on ny l: sta k lass pansarbåt, beräknad att kosta 
6679700 kronor .. 2226000 kr. 

fortsatt byggande af en pansarkryssare 
on ny pansarkryssare, 1/ 5 af totala kostnaden . 
byggande af en jagare och påbörjande af en 

annan 

tro l: sta klass och tre 2:dra klass torped båtar 
ett iikoppsgossofartyg, hälften af totala kostnaden 

täckande af brisL i äldre anslag till ny fartygs-
materiel 

förändring af 2:dra klas:; panfl<"trbåt >Loko » för 

2ö6G200 ,, 

13420SO ,, 

] 733000 )) 

1G5ö000 » 

l OöOOO » 

li0S\:J62 » 

/7o) 

on totalkostwul af ö;Eoo kronor . .. . . . 
föriinclring af 3:dje klafls pansarbåt » Hildnn . 
och om byggnad af kanon båten »Bien da» till verk-

:noooo • j O 
\JDOOO " 

stadsfartyg . . . . . .... ..... ... . ötloOO ,, 
Sårlana äro de märkligare tilldragelserna inom vår fiott.~ t 

un1lor <le tv{l senast gångna nron, oeh jag öh·crgår nu till on 

ko r tt"ttttad framställning rörande snmma saker utomlan\ls . 

Tidskrift 1 SJöw.smdet. :25 
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Danmark. 

JTcrluf Tmllc Dessa båda pansarskopp äro systerfartyg. >> llm·lu[ Tro l le • 
oeh Olfert sjösattes <lon 2 Septemb er l S!J!) och blct färdig föl:iande i\.r; 
Fi~('hcr. till ,,()][ort Fischer» sträcktes kölen lien 22 Oktober l \JOO. 

Längd , bredd och djupgående äro 82,n, 15,2 och -±,n mo
tor; fl oplacom entot 3-170 tons. 

Bopansringen är Hl7 mm. tjock i bälte och löO mm. i tol'll. 
Bestyckningen består a[ 2 stycken 2-l cm., -l stycken 15 cm. 

och 10 stycken 57 mm. kanoner samt 8 mi!l(1re pjcsor od1 i) 

ttndcrvnttonstorpod tubor. 
I\f o d 4 200 indikerade hästkrafter uppnås on f a r t af l() ,.'\ 

knop . 

J\cHky1tcrcn . >>Boskyttm·on>> är namttet på on nybyggd (_la nsk minkabol -
bö.t, på samma gång inspoktionsfartyg. 

Längdon ilr -loi1,+, breddon 7 ,Ii och cljnpgå.endot iJ,o motor 
snmt deplacement :100 tons . 

Med liOO itHlikenHlo hästkrafkr och B<<bcock & Wilcox 's 
pannor gör fartyget 12 knop . 

DesLyckningon utgöres af i) stycken 4,7 cm. kan oner. 

England. 

ProftmH- ~l otl sl({yskrppcn al' <lo nyn inför Sällsknpot bos kr i fna 
rc"ult.at . typerna »Canopus >> och » !•'orwir1ablc» ha.fva nu profturer Wrc

tngits och mcr1 typ »D uncatl'> förcstft såc.lana omedelbart. 
, Crmopus» gjorde l S,;, knops fart mc el l 3 7G:3 indikcrar1c 

hästkrafter. 
, l<'ormidnblo 's>> motsvarancle siffror blofvo 18 ,J;l knop ocl1 

J G511 hästkrafter. 
Likaledes haha profyats pansnrkryssarnc af typerna 

, ()ress:p och »Drake» Jncd [öljatHlc resultat : 

1 
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>> Crossp> gjorclc ~0,7 knop i hårdt väder och sYår sjö 
med 212cl0 indik erade hästkrafter, då »Sutloy» af sam ma typ 
gjorde 21,77 knop med 212G1 hästkrafte r . 

»Good Hopo >> (af typ >> Drake >> ) framdrofs till 23,0:3 knops 
fa r t mod 31071 hästkrafter; och »Drake » bar sedermora gjort 
~.J. , 11 knop med 31-lG9 hästkrafter . 

Profven m od ty p »Kent» pågå. 
Samtliga ofvan angifna bastigh eter äro erhållna under 8 

timmars fullkraftsprof. 

l stort går ökningen af Englands H otta, h varför en män gr l A n tal fnrtyg 
rartyg a[ fasts lagen typ i nom få år derefter äro till f-innand es. a[ sena~ le 

Så äro nu antalet fartyg , färdiga eller under byggnad, a[ typer . 

typen »Canopus >> () stycken, >>Formidable» (med nå.got m odi-
lierade >>Qneen>> och >> Prince of 'Nales>>) 8 stycken; af typerna 
»Dun<.;an» och »Cress.n> () hvarclora och >> Drake» -! samt a f 
typ »Kent» - ock:;å kallatl >> Coun ty-class» - icke mindre än 
l(i stycken, då de n ågot olika »Dcvonshire» med 5 systerfar-
tyg medräknas . 

>>Qneon 's>> sekundära bestyckni ng är ändrad frå n 12 styc- Quccn. 

kon 15 cm. kan oner på »For m idable » till 8 stycken 19 cm . 
och 10 stycken IiJ om. 

» Do\'Onshire's » längd och bredel är ökad t ill 137,2 och Devonsiii re. 

20,4 m eter mot "K en t's" ursprungliga l :3-l, 1 och 20,1 sam t clc
placomontot ökadt till 10200 tons hån \:!800. Två l!) cm. och 
10 15 cm . kanoner föras nu, mot ursprungligen J-! stycken 
10 cm . 

Alla sex pammrkryssarne få cylindriska å ngpannor till 1/s 
ar maskin kraften - ·- lwarme<l l 2 a 13 knops fart k a. n uppnås 
- och vattenrörspannor till 1

/ 5 , så fördeladt, att 2 fartyg få 
Yarrows-pannor , 2 Niclausso-pannor, l Durr-pannor och l far
tyg ångpannor af Babeock & \Vilcox 's konstruktion. 

Tro slagskopp af denna typ äro uucler byggnad . Typ King 
Lii.ng(l , bredd och rljupgåcn<lo blifYa respektive 129,'\ 23,8 Eli \lan! \TL 

och 8,2 motor och deplacementet l (j iliJO tons . 



>J\ mcthyRtc > 

och 
, '['opazc >. 

TnrpcdlJtlts

fijr~Wrarc. 
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FarLen skall lJlifva 18,:; knop mod l K 000 i n di kerade häst

krafter; kolförrå(iet på uppgifvot djupgående 060 tons. 

Bestyckningen bostår af -+ stycken 30 cm. kanoner, t,-{, 
i hvar sitt torn, -l- stycken 23 cm. på örre rliick och 10 styckOII 

15 cm. i kasematt me(l splinterskilrmar mollan bvarje pjcs. 

Pansar i bälte 22!), sida 203 och 17~, torn 30~> till F>2 

och på däck fiO mm. tjockt 
rrvå af slagskeppen få Babeock & \\'i lcox ångpn n nor och 

<lot tredje skall llafva cylindriska ö.ngpannor till 2
/-, af nJaskin

kraften och Babeock & Wilcox till åtorståc:ndc 3/s af don

samma. 

Två i1:djo klass kryssare af n~· typ få vidståon(lc namn. 

Längrl, brodd och (ljupgi\.eJHlc äro 109,7, 12,2 och -l-,~ 

meter; deplacementet 3000 tons mod i300 tons kol ombord . 

Beräknad fart 21 :1/.1 knop mod !) 800 imlikPradc häst

krafter. 
Den ene kryssaren erhåller ångtmbinsmaskinori för att 

pröhas på ntt si\. pass stort fartyg. 

A f torpe(l båtsförstöraro, kon trahera<le att gör n mera ii n 

;)() knop, omnämndes i förra årsberättelsen »Albatross » ~;om 

32-knops-båt samt att don skulle fullgjort kontraktets fonlrin

gar, hvilkon uppgift dock visat sig vara förhastad, clå vissor

ligen 32 knop erhölls på korta löpningar, mon ej mora än i3l ,Mi 

knop kunde nås för längre tid. 

_,,A ra b», li kalolles kontrahorad till 32 knop, SD.m t »Ex

press» med 33 knops kontraktsfart hafva likaled es Yisat sig 

icke knnna fra1T1drifvas till utlo!\a.d fart, utan b<lslut är nu 

fattad t , ntt båda skola mottagas som 31 -knops-båtar, för hY il kon 

fart do fullgjort tillfrodssti:illande prof. 

Slutligeu komma do båda turbinbi\.tame >> Viper», förut 

omtalml, och >>Cobm >>, iuköpt från tillvorkarno (Ar mstrong 

Whitworth & C:o för fartyg och Parson's Tmbino Comp. för 

maskineri); båda fartygen ä.ro nu horta: >> \'i per» strandar1e och 

>>Cob ra >> gick sin undergång till mötes i öppen sjii. 
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Den 18 September 1\.JUl intriif'fade den sorgliga hilJHlol- >Cuhra'::;, 

i:iCII' at!; denna torped oftt:::[örstörnro pi\. v~ig från N o w castle till uudcrg:"utg. 

Portsmouth försvann i djupet mod (57 mau. 

Efter vorki-itäld undersökning afgafs följ::mdo utl il.tanclc: 

>>K rigsrätten h<H' kommit till det slut, att H. M. 8. »Cobru, 

!Jvarkon vidröruc uotten eller stölto p il. något hinder och att 

oj holler förlusten härrörde från något fel i ua,·igoringen , utan 

hade siu orsak uti fartygets för klona 1Jyggnad. Krigsrätton 

iluner också att >>Cobra>> var svngaro byggd än anclra torpod

bi\.tsfiirstörare» -- - -

Olyckan tyckes hafvu tillg[ttt sh, att fartygets botton först 

renmade mid skepps, hvarvid däcket vek sig pii millton so1u 

ett giingjorn, då förskepp och akLcrskopp närmade sig bvar

andra och sjönko på äw1n. 

Ett i sanning dyrköpt erfarcnlletsrön, att det f1nnes on 

gräns ii.fvon för matoria!dimeusiouornas nodskäratide till farts 

vinnande ! 

De redan uppnådda storartade resultat hvn.d hastighet bo

trMfar pf~ fartyg, der prO[)OllrarJJO clrifvas med [mgtnrbiner, 

inbjuda osökt att fullfölja försöken pi\. n~·a fartyg och ilr t.or

pedbi'Ltsförstönnen >> \~elox>> af donna anledning bestäld. 

Längden är G-+,01, brodden G,40 och mnllaclt el j up 3,SJ 

ni eter. 

Vid maskineriet Lir en nyhet införd: fömtom '2 högtrycks

och :2 lågtryckstnrbiner, <lrifvando \J var si n med två propell

rar försedela axel (således inalles H propellrar) och 2 ångtnr

bincr för lmck - allt som på sena~te turbinbåtar-- tillkomma 

:2 sö.rskilcla tri plo-oxpansionsfmgmaskiner. 

J..np;an tages från pannoma till triple-maskiu, går der

i l' rån till högtrycksturbincn , så genom lågtrycksturbin till kon 

densorn . 

Detta är för kolbesparings skull gil.ngen vid ekonom is k 

fart; Vitl hög fart fråns]~i,S ångmaskinerna helt OCh !Ji\lJot Ot.;h 

ångturl>inorna allona framdri[va fartyget . 

>\'ulox >. 

, 
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Angturbinens användning blir si'dumla i verklighoten bo
t.vdligt mera invecklad, än vid första påseendet kan förmodas . 

Fartyget sjösattes don 11 Februari 1 år, profven pågå 
och hitintills uppnårid högsta fart angihns vara 33,G-t knop. 

, scouts >. Engelska flottan erhåller uti cle i år bostälda 10 stycken 
s. k . >>scouts" (kunskapare) en holt ny klass fartyg , re(lan för o
slagen att ytterligare ökas mod 9 dylika . 

De kunna, om man så vill , anses vara on utveckling at 
"destro y er " -klassen för r ekognoseringsändarn ål. 

Deplacementet blir större och fartygets konstruktion star
kare , hvarjemte inredning för officerare och besättning göres 
beqvämaro, och har farten med fullt kolförråd , för öfrigt högst 
betydligt ökad t, bestämts till endast 26,5 knop ; allt i ändamål 
att förbättra sjödugligheten och förmågan att längro tic! hålla 
sjön. 

Hos firman Yarrow & Comp. i London äro fyra af dessa 
fartyg bestälda, och jag har varit i tillJ'itlle att der se tro af 
dem: » Uslo , "Teviot>> och >> Hibblo >> uppspantade. 

Längden är G8,58 och bredden 7,16 meter, således betydligt 
ökad mot torpedbåtsförstörarnes, samt deplacementet omkring -toO 
tons. För ut på däck finnes öfvorbyggnad eller back med in
redning för besättning, en anordning, som säkerligen skall visa 
sig i högsta grad bidraga till önskemålet: en je m före lsovis torr 
kommandobrygga. 

Fart.Ygen förses med höga master för gnisttelegraforiug. 

TorpcLlbåtar. Englands senast anskaffade torpedb<'ttar äro -!8.8 meter 
långa , 5,2 meter breda och 2,ii motor djupgående m od ett do
placemout af 178 tons ; 2850 indikerade hiistkraftor gifva 011 
[art af 25 knop . 

Fem nya, ännu större torpedbåtar om 50,:3 moters läugd 
och samma fart skola detta år byggas. 
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Frankrike. 

~ybyggnad cr för l'rnnska flottan bostfL för niirvantn<lc 
n1ost af pansarkryssare or.;h undervattensbåtar . 

Fyra typer af pansarkryssare äro under arboi.o, nomligan l'a n ~:ukrp; · 
>> Desaix >>, >> Gnenlon >>, >> Con<h~>> och >> Leon Uambetb.t » ; de två ~n.re. 
l'örstnämncla äro redan inför Sällskapet boskrifna or.;h skola 
lmfvudcl ata för clo två sistnämnda här följa . 

Deplacement lOOU tons. T_,·p Condc. 
Läugc.len är 138,1, breddou 20,1 och <ljupghcmlot 7,r> 

meter. 
Bepansringen ph bälte 162 - 127, torn 210 och däck 50 

milli meter . 
Bestyckningen omfattar 2 stycken Hl, 1, H ::ltyckon l ö, l, 

(i stycl-con 10,0, Hi stvckon -!,7 or.;h (j styd;:eu B,7 om. kanoner. 
Moc1 20000 indikerade hästkrnl'Ler beriikuas furton L>lifvu 

21 knop . 

Deplacement 12 550 tons. 'l\ p ' Lcuu 
·' l , ClamheLLa ». Längd, brodd och djupgåunde L>lifva 1-Hi,a, :::1,7 oc1 K,:l 

IJi oter . 
!~tt pansarbLi !to rnmlt vatten] in i en ti ll 2,:1 moters höjd 

<1eröi\·cr bostår af Hl7 unn. plåt, mot fartygets ändar minskadt 
li ll 127 n1m.; från bLiltot till öfro däck ii r pansarplåtens tjock
lek (j;) ll1lll . 

Bestyckningen bost{tr af .J. stycken Hl, .t cm. , 1() stycken 
lli, t cm . och 22 st~·cken -!,7 cm. kanonor samt 2 uur1ervattenfi
ucll 3 öfvorvattens-torpedtnber. 

Propellermaskineriet utgöres af 3 slyekon triplo-oxpan
sionsmaskiner, <lrifvande lJYar sin propeller, och 2~_, Niclansso
ångpannor ; indikerade hästkraften blir ':!7 500 ool1 farten ':!2 
knop . Kolförrål1ct r~ickor 12000 distansminuter med 10 kuups 
l'art. 

p lett 
Bosättningsstyrkan Llr 72K man ocli fartygets pris, 
med artilleri , 21:300000 kronor . 
Pansarkryssaren sjösattes dun 2G O k lober l DO l . 

kom-



Umlervat
tonsbåtar. 
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Då senast konstruerade pansarkryssare allt mera likna 
slagskeppen så väl i tontal som pansarsk,vdd och närma sig
dem i bestvckning, men öfvergå dem i fart, ligger det anta
gande nära till hands, att dessa båda fartygsklasser så små
ningom gå upp uti en gemensam ny klass, hvaraf framtidens 
eskadrar enhetligen torde komma att bestå. 

Af undervattensbåtar skola 13 påbörjas nästa år och vicl 
slutet af samma år antages 37 stycken vara rustade; och un
der år 1906 beräknas Frankrike ega icke mindre än liK styc
ken undervattensbåtar. 

Bepansrade 
Firman Normand i Havre har förra året levererat två torpedbåtar. 

pansarklädda torpedbåtar »Siroco» och »Mistral» . 
Niekolstålspansar är an vänd t mi d t för maskin- och ång

pannerum till 24 mm. tjocklek på fartygssidorna från 20 cm . 
under vattenlinien till däck, på ett långskeppsskott från 40 
cm. under vattenlinien till däck och på sidorna af maskin- och 
pannkappar samt till 9 mm. tjocklek på däck och nämnda 
kappars tak. 

Pansarvigten med nödiga förstärkningar af skrofvet upp
går till 2-l tons. 

Fart~'gets hingel i vattenlinieu är -14-,so och bredden 5,1 :{ 
meter samt deplacementet ll:lO tons, inberäknadt kol för 1 000 
distansminuters gång mod U knops fart. 

Högsta far t under en t i m mes tid l.Jlef för »Si roeo ,, ;!8.:; 1 J 

och för >> Mistral» 28,102 knop . 

Tyskland. 

I T yskland har uneler senaste två i'tren noggrannt följts 
(let on gång uppställda, inför Säll skapet omtalade program för 
flottans ökande, och synes sträEYan snarare ''ara att förstora 
programmet och påskynda anskaffandet, än tvärtom. 

Samtilligt påskyndas mud fart arLcLenu för örlogshamnanl('~ 
och varfvens -- så vit] flottans som enskildas - utvidgnin g 
och fnlll.Jordandu enligt allra lllOl1ernaste prinei per. 
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Ryssland. 

Vidståonde stafnin gssätt är i utläm1:ska fnekprossciJ det 
allmlinnasto för namnet på det efter sveuska lini cskeppeL >> Witt
visan,, uppkallac1e, slagskepp, som förra året levcrcrallos frän 
fim!Hn Camps i Filadelfia varf . 

Dimensionerna äro längd l U,o, bredd 22,0 och djupgå-
ende 7 ,r. meter; deplacement 12 700 tons. 

Pansartjocklek 22B mm i bälte, 162 i sida, 264 på torn 
och 100-60 mm . på däck. 

Bestycknin g: 4 stycken 30 cm ., 12 stycken 15 cm, '20 
styekcn '1,5, 20 stycken 4,7 och Ii ::;tycken 3,7 cm . snabbskju
tande kanoner, summa 62 st~·cken. 

Härtill komma 4 stycken torpedtuber, hvamf två under-
V<.lttens, samt ramm. 

Fart på 12 timmars pro[ l t\ ,8 knop mod omkring 1(i 000 
hitstkraiter 

Besättningsstyrka 700 man . 
Slagskeppet afgick sistlidne Juni månad till Kinas oel1 

Japans farvatten på sin första expedition. 
Som jemförolse någm data från ()0-kanonskoppet >>Rätt

visan>> , byggd t år 1783 på Carlskrona örlogsvad - ett af de 
berömda 10 lika lini eskeppcn , af Cbapmans mästerverk. 

Dimensionerna voro : litugc1 -\.D,68, bredd 13,Gr. och djup
gående 5,u ;~ m eter; dep lacement någon ting liknan de 2 000 tons. 

Bestyckui ncron ut"]·or dos af :2() stycken 3G-pundiga, 21:l . b b. 

st.vt:ken l H pundiga och t; st.vcken ö-pundiga slätborrade kano-
ner, summa 02 stycken, eget nog alldeles samma antal som 
p[1 >> Hetvizun>> . 

),len h vilken skilnad på kanonor l 
Pansar, torpeder, ramm och maskinkraft voro naturligt-

vis rlå okänclu ting. 
Ombord inmönstrades omkring (i00 man . 
Linioskoppat >>Rättvisan >> togs, sorl t bokrtnt, a[ rvssnrno 

den -t Juli 17\lO klockan i-\ f m , dagen efter \Viborgska gaL-
loppet. 

>Rctvi?-flll'. 

• Hilttvic;an > 
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-,Domdino 'i t o tt . t k l l , .,_r namn e pa o ann at nyt r_Ys t s ags <cpp , so m i det fall 

företer en nyhet, ntt on gauska stor del af fartugsbottncn 
ilt' bokliidd me<1 pausar . 

Under sj elfva pansarbältet bar fartygssirlan mollan dettas 

unllorkant ända ned till dubLla bottnen bcklädts mod J 00 mm . 
tjock pansar. 

Dessutom äro långskepps kolboxskotton bord v arts äfvc11 

100 mm. tjocka. 

E:ngcl,.;k Den {) September 1 !lOO ti llsattes en kom i te för att utreda 
konut e för j' ,o , l ' ]k .. _ . 

fl _ o l ag,u1 om 1VI 'en tY[! ang r)an nor som lör fnuntid otl borde 
ottan~ l\110'· _ · ' 

" . " tnsäLtas uti engelska tlottnn s Jartycr 
p,dlJ\ 0 1 . - • b 

En interimsrapport afgafs i Februari 1!l01 och den 2i-: 
sistlidne Maj und-ertecknades komitebetänkandet, afsedt att vara 
så slutligt., som 0 1nsW r1digh eterna medgifva . 

Komiten har undersökt och samlat underrättelser om on 

nJ ångfald vattenrörspannor i bruk på Englands och andra bn

tl ers krigs- och handelsfartyg, a nordnat och öfvcrvalmt om fat

t::mde försök mer] olika ångpannetvpor ]Jå 8 engelska örlogs

fnrtyg och l pakctblU, behandlat konstruktionen af ej mindre 

Lin 3G olika tvper vattomörspannor, granskat maskinloggböe

kor fr å n 16 af engelska flottans fartyg m ed Helloviiles och från 

11 mod cylindriska ångpannor, samt till försöks utföruncl e ord

nat om insättning uti två ougolska örlogsfartyg af n)'U, i Hot

tnn förut oj använda tven ne å ngpan netv per. 

Interimsrapportons fömä111sta följd blef, att Balleviiles 

å ng pa nnor icke vidare insättas uti kommando en2:elslm öi·loo·s-
• ~ b 

lurb-g och ej h el ler uti sådana redan på börj tt<lo, så vi<la ej 

nr betet på ångpannorna ä r mycket långt framskridit, h varen1ot 

t1c eljest skola bibohi\.llas cl er , äfyonsom på redan ftirdiga 
fa rtyg. 

1\omitebotiinkanllot innehåller i hufvudsak, att komitcen 

ieko anser sig kunna uppgifva någon ängpannaty p som varau

do den afgjord t läm pligasta J' ör flottan; att den vidh å ller do 

uti interimsrapport011 uttalrulo moningarne >>u tt fördolarna af 

vattenrörspannor för krigsbruk itro så stont, hufvudsakligon 

l 
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[r :'\.n militärisk s~·npunk t, att vattcurörspannor, förutsatt <ltt on 

LillfrodsstiiJlande tvp af desamma antages, äro li.lmpligaro för 

bogngnande uti H. M. !~l otta itn å ngpannor af c.\· lindrisk tY p » 

och >> Bellevilles åugpa n u a bar icke fram för and ra t_vper n f 
va t ton rörspannor några sållana förotritclcn , som k u n n a föran

loda komiteen att rekommendera donsamma som don bästa 

h·p <1tt antagas för II. :\f. Flotta »; samt slutli gen , att följande 

l'_v ra ångpanneb·pcr visa sig m est lofvamlo för bruk i större 

fart~·g, nomligen Nioluusse, Babcocks & ''rileox , Di.irr oeh 

Yarrow's stortubi ga. 

Slutligcn några rader m era uteslutande beröumclo haiH1els

flottan s område. 

Det tir Amerika, som visar vorldon, huru stora sogol far- Sj 11111 astad 

t,vg kunna förses med liiinllig och lättskött rigg och Llerl'ör bo- ~kuncrt. 

mannas mell jemförelsevis sm[t bosilttnin gsst_\Tk or. lryra-, fom-

or:h Rex- mastad e sn odsogo]skonorter af trä lJafva byggts och nu 

å r l ~lO l on sj u-mastad a[ stål. 

Längd öfver allt, brodd och mallad t d jup äro J 20,4, 16.2 

oelt 10,'> meter, deplaeom entct 10000 tons och lastdn-gboton 

7:100 tons . 

Fartyget är riggadt mod 7 master, h vanlera boståonclo af 

unelermast af stål och stång nr amcr ikausk furn . Underma

sterna äro alla -±1 ,1 motor ltwga och :--41 om . i rliamotor; stä tl 

gerua iiro 17,7 meter littiga mod en dialllotor af --b t> cm. Yid 

slu tbultat och 2:1 cm. i toppen , med undantag af l'örsLången, 

so m ä r l!), :i motor lång och ö l cm. i största diam eter . BonJ

marue till do !'eX törligas to masterna äro 13,7 motor lltngn od1 

BG cm . i dimnctor sam t don ti ll aktermastcu respekt ive 2'2 , ~J 

Ilieter och -!:3 cm. 

Förutom gaffelsegel och gaffeltoppsegel fö.ras f> försegel 

sn lllt stagsegel m ollan masterna . 
' l'otal::l segolarea n il!' 3770 qvntlratmoter . 

Jrastän fartyget uteslutande frnmdrifvos al' sogl'l linnes 

li kväl ej så litet maskineri ombor(l 



i'itura ång· 
Jartyg. 
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Två donkey-pannor - den ena uppstLil(l för ut, den an
l1ra akter ut - lcmna ånga till 5 vinchar för ::;ugleus hissan
de, till ankarspel och 4c pumpar m. m. Tack vare riggeus 
konstrul.;:tion och åugans hjclp kan l1ctta verldous största segel
fartyg skötas af endast 19 man, då för jcmförclses skull en af 
våra mindre ångbåtar, som lastar kanske ett par hundratal tons, 
icke gerna kan reda sig i sjön med mindre än 12 ell er L3 
mans besättning. 

»Kaiser Wilhelm Ih, under byggnad i Stettin för Nord
deutschc Lloyd och •Celtic», förra året utgången från var!" i 
Belfast för "\Yhite Star-linion täHa om att knnna kallas verl
ciens största fartyg - på det ena hnr längd\m öhcrtag, på det 
andra deplacementet. 

Nordens största fartyg är »Det Forancdu Dampskil>sol
skabs » nyss fänliga ängare »Oscar Ih. 

,J,;:aiser \\'il- I följande tabell äro sammnuställda några siffror för jcm
helm ll • oeh före] ses skull. 

•Celtic•. 

Uingd .... .... . . ... ...... . ...... .. . .. . ....... . .... meter 
Bredd ...................................... ... .. . 
Djupgående ..... ........... ......... .. ... .... . 
Deplacement... ... .... .. ...... .. . ... ....... .. ... tons l 
Lashlryghet ......... . .. ... ... ... ... ... ........ . 
llruttodrägtighet .. . . . . .. . . . ... ... .. . ' j 

l\hski nkra[t ........................ iml.-IJtistkraftcr 
l<' art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kuop 

1 

j l :sta Idas~ ........................... 
1 

l'a,;:;agcrare 
1

2:dra > .... .... ....... ..... .... ... : 

l3:djl' ' .... .. . .... . .. .. ... .. . ... . . ; 
l~esu.ttni11g ............. . . .... ..... . . .. .............. . ... . . 

' Kai~er \Y il
hel m lb. 

215,:) 
21,!! 
s,~ 

2GOOO 

1%00 
40000 

2J 
775 
343 
770 
f>85 

>Celti c•. 

213,a 
2~)!) 

11,1 

37700 
lö500 
20904 
13000 

l(j,5 

347 
l GO 

23u2 
3:35 

Atlantens Inlmtida paketbåtar tyckas dela upp sig uti två 
sk ilda sla g: L1et ena omfattar stora , utolllordentligt sual>l>lö-
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pan<k [mgare, inrättade utesintande för passagcraretratik och 
det andra, lJestäcn<1c likale(1es al' stora i\.ngaro Incn med lägre 
rart, för fraktande af lilst och passagerare i förening. 

»Kaiser Wilhelm 11 ,, och »Celtic» ttro härvinlag typiska 
b:\tar; Tyskland tager .för uärvaranc1 c lednin gen hvad dc fiirra. 
och l~nglancl hvacl dc senare beträffar. 

Sistli<1nc Mars månad afgick • Oscar If ,, på sin första •O:o<ear Il • . 

Tosa f rån Köpenbanm till Kcw-York. 
Längden är 157 ,o meter o c !J bredden 17,7; bruttodrägtig

heten lGOOO tons o<:h fart l-l knop. 
Plats tinnes tör 81 första klass passagerare, (iQ andra 

klass och 1500 trcd.ic klass, af lwilka 200 r~·mmas uti h vttcr 
för :Z, + c:ller (i pc:rsoner, i'>OO uti stör re~ mm fö r 14 till 2-l
P('J"SOilN och resten, om beltöfligt, på nwllanllhck. 

Två systerfart.vg för samnta )Jolng iLro bestil1da bos firma 
på Clyde att leYereras det eua. i ,\Iars oeb <1et. andm i :\Taj 
1 ~Hn . 

t; om sådant måste u ta. n gensägelse hetrttl<tas <l en n r NI r 
IVIoshcr i ~el\-york konstnJcnule ;'\.ng~• achten >>ArrO\n, som vi<l 
proftur förra månarlen uppnådelo e n fart fl[ :3\),1;\ knop och 
troligen slår rckon1et på 40 knop 

Längo öfver allt, bredel och ojupgåenr1e på skro[ äro 
i3\1,72, :3,8:3 och 1,07 meter, flå propellrarna sticka ned ti ll 1,·10 

meters <l.iup under \"flttenytan. 
Deplacementet är (it) tons, maskinl-::rilftcn -l 000 i n d i k era< lo 

hästkrafter genon1 t\·å stycken vertikala qnulruple-expansions
maskiner, som göra 570 slag i minuten, och ängtrycket iH ,2 

kg . per <[V.-cm. 
Rkeppsform en är i hn fvudsak densamma som på jagarea 

»:t\lodc ». 

\"nlrlcn~ 

t<llrthbrtR(C 

fart~·g . 

Det är glticljnnrlc att kunn:t onmi"imna, 
förspörjes att på våra äldre skeppS\"<lrf in[iirn 
och tid besparande anordningar 

1lct en sträfvan :\foderna an 
moderna, arbete ordningar p:"t 

:;ven ska 
skeppsvarf. 
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Så har p å Kockun 1S mekaniska verkstads var f i l\'Ialmö 
nyligen fullborrlats en storartad lyftkran öfuer faJ'tygsbäcldarnc 
och anlagts elektrisk centralstation för kraft ocll ljus samt 
pneumatiska kraftledningar till stor u tsträc;kni ng. 

Lyftkranen, både konstruerat} och utfönl vid varfvot, 
löper på tvenne 1-10 motor långa, på l1Var sin sida om största 
fartygsbädden på 10 moters höjd öh-er marken närmast. nttt
nct belägna spår, af hvilka rlot ena är dubbelt och det andra 
ellkclt ; fria afsti'tndet mellan spåren är 20 meter . 

Dubbelspåret uppbär ett flyttbart maskinhus meJ på
byggnad och enkelspåret on 9 meter hög p låtbock af lätt kon
struktion . 

På dessa båda stöd hvilnr horizontelt den ,±(; motor lå nga 
hron, som, öfYcrskjntandc dnbbclspåret mod 16,;; och enkel
spåret med 7,'' meter, ntgi.ir löpban n för elen vagn, frhn hYil
ken lyftb locket mod sin krok för i3 tons last nppbäros . 

I maskinhuset belinner sig en elektrisk motor orn i)O 
hiLstkrafter vid 500 volts spänning. 

Last om uppgifvcn storlek kan förflyttas metl en hastig
het por minut af 100 meter längs och tvärs bäddarnc samt a[ 
50 motor i vertikal led. 

Förutom fartygsbäJdar behärskar kranen ett vidsträckt 
område för lossning direkt frän jern \· ägsvagnar och matericlon s 
uppläggning i förråd . 

Hela kranen skötes af en man . 
E lektri ska in stallationen o tu fattar en genemtor om 300 

amperes vid 500 volt och plats för i:i.nnu 2 dylika samt en 
särskild belysningsmaskin; för nänaramlc len111as ström till 
12 motorer . Belysningen sker genom 30 båglampor och 17C> 
glödlampor. 

Pneumatiska kraftanläggningen består af en lnftkompros
sionspump, som per minut lomnar G kubikmeter luft af 7 kilo
grams tryck por tF .-cm., on accumul:1tor och ett rörsyste m med 
poster för slangars pashufvande rutHlt fartygsbä(ldar, upphal
ningsslip och kajor samt i arbetsskjul och nybyggd i'tngpanno
vorkstnc l. 
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Den pnelllnat.iska kraften anviLndes för borrning, giLng
ning, mej Rl ing, diktning och nitnin g, MvcnR0111 l'iir -- 111fllning. 

Oc;h hi:i.rmcd torde (lo vigtigasto lillclragolser inom skepp,.; 
byggerio1·s och ma.skinväRenr1e1s områflen, lwilka. intriLfTn:.."eclan 
Ri"ta i\.ri:JlH'l'iittelsc i clussa h.rnnen afga[s inför Kong!. Orlogs
mnnnnsällskapet, blif\·it i hu[Yudsak fnunhitllna och skilclraclc. 
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Om sjalfantändning af stenkol samt de olika 
uppfattningar, som råda angående bekämpande 

af denna fara. 
Fiircdrag htt!lct il Kongl. Örl ogsr11annasäll~kapet~ högti<h;dag den If> 

Novc111bcr l !JO:l af ledamoten U. Puke. 

Då det enligt l(ougl. Örlogsmannasällskapets stadgar till
kommor mig att med ett anförande nedlägga min befattning 
såsom 8ällskapets vice ordförande, har :jag, såväl med afseen
dc på sakens vigt för sjöfarande i allmänhet som ock för Hottans 
stationer och ö[riga ställen, rler större kolupplag finnas, velat 
lemmt några uppgifter om förestående ämne. 

Den befattning såsom såväl stationens som Carlskrona 
stads brandchef, hvilken jag, efter att under en tid af (:i år 
hafva innehaft, nyligen lcmnat, och uneler hvilken tid åtmin
stone en större sjelfantändning ar str~nkol förekornmit iil'von i 
vårt land, hvarom jag längre fram ämnar meJdela några upp
gifter, hur ock gil'vit mig anledning att på grund af ett i Royal 
United Service Institution hållet föredrag inför Kong!. Örlogs
mannasällskapet lemna en rcclogiirelse för detta föredrag oclt 
lle olika åsigterua i ämnet. 

Som bekant är transporton af stenkol ombord i Fartyg 
isyunerhet uuder längre resor föremul med en icke ringa risk 
för kolens sjelfantändning, oeh hvarjc år gå otL större eller 
mindre antal fartyg förlorade af denna anledning, m en äfven 
större kolupplag i land hotat! af denna fara, om icke behöriga 
försigtigbetsmått vidtagas för densammas afvärjanrlc . 

l England, clet lnncl, hYilket dels cger don största han
delsflotta i vcr·ldcn ocb dels do största boarbetade kolgruf\'or, 
har fara n t'ör sjelfantändning af kol samt. donna faras hekitm
pancle redan sedan lång tirl tillbaka varit behörigen beaktad, 
och med engelsmännens kända grundlighet har utrerlning i 
demm sak sijkt åstadkommas. 

Med anledning af det autal olyckshändelser, som stän
digt inträffade ombord å fartyg lastade mod kol, tillsattes si\.
lumla un der Hl70-talot en kong!. kommission för att. under
söka. orsakoma till s,ieHantänrlning af kol ombord å fnr
tyg och de medel, som kun<1e vidtagas fijr att förekomma oclt 
bekän1pa donna fara , hvilken kommission inkom med sitt ut
låtande don lH Juli H\IU. 

Om man jemfi:;r de å~igtor till h vilka nu ni-lnmda kommis
sion kom, förefaller det särdeles anmärkningsvänlt, att år 11-;7-l
i April beslöt ,,Board of Trade>> helt enkelt att icke ''i<lare 
låta verkställa några undersökningar enligt de gällande föro 
skrifterna i l\Ierchan t Sl1i p pi ng Act rörande orsakerna t i Il ex
plosioner eller eld i koilastade fartyg, emedan dc afgifna clom 
sluten utan undantag ledde till ett frikännande af fartygens 
befäl, hvarjomte alla tillstyrkanden römnde förLättrad ventile
ring ombord å de kollastade fartygen syntes lenmas alldeles 
obeaktade såväl af fartygens egare som försiikring;sbolngen. 

Ehuru således med anledning af nämncb märkliga bo
slut Board of Trade vid sagda tid syntes s{t att säga hah·a 
kasta t yxan i sjön, inledde likYäl sagda erubetsverk ånyo för
handlingar med så,·äl »the eomittee of Lloyds» som med audra 
för denna fråga intresserade myndigheter, lnilket fömnl orlde till
siittauclet af här ofvan nämnda kong!. kommissiou . 

Ett af »the eomittee of Lloyds>> afgifvet utlätande till (len 
kungliga kommissionen framhöll, att trnusporten af kol till 
europeiska hamnar endast i ringa grad hotades nJ någon fara 
för sjelfantänclning, hvaremot det stora antalet olyckshändelser 
i kollastade fartyg , såsom var att förvänta, förekom nnder 
de långa resorna mecl fartyg befraktade till hanmar i Ai:iien, 
Afrika och Amerikn. 

Tidskrift 'i Sjöuiisendet. ;2 1j 
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En aJUUlll vigtig uppgift, som lemna<le~, var, att propur
tionem af olycksfall burocnc!c pfl c4j<,lfantäJHlning likades i ho
tyd ligt stigamlc grad allt efter fartygens stöne last<lryglwL. 

Shlunda ,·isade det s1g, att för ko l befraktade till andrfl 
iln europeiska IMmnar , <lo fön:komuwndc fallen af sjelfanthn<l
ning uppgingo för laster under f>OU tons t ill omkring 1

/ 4 pro· 
cent, för cle mellan 500 till 1000 tons till omkring 1 procent , 
för 1000- 1500 toiJs till omkri 11 g :3 1

/ 2 , för lf>00 - 2000 tons till 
cirka -P/ 2 och för Jastor till öfver 2000 tons till omkring \) 
procent. 

Fartyg dostineracle till S:i Frunsisen \·o:'o i syn uerhet ut
satta för sjelfantänduing. Af i'>+ fartyg n1e(l öfver nOO tons 
rlrägtighet le<lo ieke 1nindre än \) skada af fleuna anledning 
och a[ ö fartyg mod Ja,::;tor ar iirvcr 2000 tons blc!\·o 2 
skadade'. A fartyg unrl er öOO tons inträffade ingen sådfln 
olyckshändelse . 

Kommissionen sökte vidare ntrecb hvad slags kol , som 
var rnost utsatt för sje lrantänd ning under långa resor och 
tlerför borde undvikas, mr.n kunde icke komm[t till något bo
stiimdt uttalande i c1ottn fall, <lols emedan mycket olika slag 
af kol med ai'seorule på. <leras benägenl10t för sjeltantändning 
förekommo ifrån samma grufva, dels emedan dc omstänt1ig
heter , under hvillm kolen skcppa<le>:, kunde vant tot[tlt olib . 

Emellertid ansågos grndern<t ar elclfarlig!J et för oiika kol 
[J,llmLi n hot vara: 

l. brunkol. 
2. gaskol. 
3. kokes . 
4- . anthraeito. 
En annan omständighet, åt h vilken kommissionen cgnn<lc 

stor uppmärksamhet, var <len <lå såväl som Jl\1 insoclrla fan1, som 
uppkommer genom kolons sönderkrossa!)(le till småkol uneler 
inlastniugon å fartyg, isynnerhet då dt'Ssa s måkol hop[J,s un
der lastluckorna. 

Olika åtgän1or till förekommando af kolons krossande 
haha alltjemt viJ.tagits mod mer eller mindre framg'<'mg, men då 
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sträfvandet i våra dagar är fltt få lastn ingen af hvarj e fartyg 
fullbonlad så skyndsRmt som möjligt, mötes hvarje åtgärcl , son 1 
ärv en i minsta mån förd röj er iulastningen , allti(l met1 o vi l ja 
oeh motstånd. 

Såsom ett exempel p~t lll1r hastigt en inlastuing af kol i våra 
dagar kan utföras , äh·cn , enligt lwacl som upplyses, med iakt
tagande ar så vidt möjligt alla praktiska åtgärder för und vi 
kancle af kolens sönderkrossanclo, må nitmnas, att i slutet flf 
Juli sistlidet år on ångare Bangarth, som lastade kol under do 
nya lastningsmaskinerna i Pcnarlh docks , intog :Zlöi) to ns kol 
på d011 nästan Otroligt korta ti<Je11 ar J tiJn!110 OCh i);-) 111lllUtCr. 

~I ed afseonde p[c frågan !mr u vida om hordtagand et af våta 
eller fukt i g a kol vore föronaclt med någon fara, anförde kom
missionen, att i flortalet afgifna vittnesmål faran dernf kraf
tigt framhållits, hvilkct till en viss grad syntes hah·a stöd i 
vetenskapl iga undersökningar, l1varfi/r denna sak bon1e s~ir
skiidt uppmiirksammas. Fuktighet hos vissa slags kol, isy n · 
nerhet sådana innehållande svafvelkis, tu~togs nemligen vara 
ve rksam till befordrande af sjelfantändning. 

Audra a fgifna vittnesmål gåfvo dorernot auled.ning an
taga, att kolens mer eller mindre vitta ollor fuktiga tillstånd 
blirvit tillagd allt för stor betydelse med afseende på faran fiit' 
deras sjolfantändniug. lnfiytauclet af det i allt kol i mor olkr 
mindre grad befintliga vattnet syntes likväl kommis~.ioncn ieko 
hafva tillräckligt tagits i betraktande vid en del af vittnosmå
lens afgifvande. 

Två af kommissionens ledamöter, doktor Percy och si r 
ti'rederich Abe! afgåfvo i denna Iråga ett särski ldt anförande 
af följande innehåll : 

>> Sjel!'antändning af kol orsakad af oxidering af de porösa 
oul1 lätt oxiderande kolbaltiga ämnena i stenko1 synes icke 
gynnas af befintligheten af vatten i kolon eller i en kollast. 
Tvärt om synas kolen genom att blifva våta erhålla si ua po 
rer mer eller mindre fyll\la mod vatten och sin fönnflga att 
uppsuga syre proportiona.liter förminskad, hvarför nän·aro a[ 
vatten i kol m ås te motverka den oxiderande \·orka n af el et-
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samma i många fall, ehuru, när svalvolkis är till finnand e:::, 
rlet kan biclrnga til l eller påskymla sjolfupphottning. i\[ det 
här anförda framgår , att i detta afseende ko!1lmissionen varit 
mv ckot tveksam i sitt omdöme. 

Den nästa frågn af vigt, som behandlades, var frågrrn om 
yontiloring rrf dc inlastade kolen. 

Dot vanliga sättet virl don tiden för ventilering af kol 
bster, när såcla:n alls förekom, bestod af anbringandet af lo<l
ritta mod spjeljalusier försedda trtltrummor, omkring 2 fot i 
fyrkant , som gingo ned till lastrummoLs botten , hvarest cle 
förenades m ed trummor löpand e längs med kölsvinet eller 
un<l.or lägsta lastcläck. 

Ibland voro <lessa trummor dragmt upp genom ln stluc
korna och försedda mod rörliga hufvar för att derigenom bi
<1raga till luftens ci rkul::ttion, men ofta slutade rle nära last
luckorna och täcktes af dessa, då de pålades. 

Emellertid förstod man sig ganska JitoL på saken, och 
försummelse att anbringa sådan luftyexling syntes, såsom för
ut anförts, icke locl.a till något ansvar. 

Do vetenskapliga skäl , so m tala emot en så beska ffad 
ventilation , skola längre frnm anföras. 

Såsom ett exempel på, att systemet i fråga icke locldo till 
önskadt resultat, må här nämnas, att af 70 fnrtyg, som nndor 
1814 togo skada genom sjeHanti:indning af kollasten , intet onrla 
anmäl<les haha varit i saknad a[ ventilation, under det 38 
bostätnclt uppgåfvos hafva !taft sina laster ventilerade, af h vilka 
sonare 35 voro fartyg nf öfvor 500 tons drägtighot. 

Det mest siAende beviset på otillräckligl-'leten eller opå
litligheten af systemet lemnaf' af förhi\Jiandot med 4 fartyg, 
"Euxine ", "Oliver Cr::nnwell», »Ca lcutta » och ,Qoralu . 

Dessa fartyg lastades under störtningstram morna i N o w
castle på samma gång och med kol från ett och samma lager 
i grufvan, hvarvid än det ona än det andrn fartyget onwox
land e var förlagclt under störtningstrummorna. De intogo lwar
dera från 1500 till 2000 tons kol. 

Euxine, Oliver Uromwell och Calcutta voro destinerade 

-- 3!!7 --

till i\.den , Corah ti ll Bombay. De förstntimmh tre fartygen 
v oro Lohörigen försedLla med föreskri f von ven tilori ng, Llct f_jerdo 
Cortth deremot saknaJ.o alldeles siulan. Euxino, Oli\·m· Crolll
woll och l'nlcutta gingo totalt förlorade genom kolons sjo ll.an
ti:inclaing, mon Corah förde sin lrtst i fullkom lig säkerhet Lill 
Bombay. 

Likaså framh ålles två andra fall, far tygen Theresa och 
.\nglia, hvilka ogdes nf samma bolag och intogo sin last frftn 
sa mma grufva. T!Joresn, rl.cstiuerad till H.angoon var försedd 
me<l föreskrifven vontilationsanordning, hvaremot Anglia sak
nad e sådan. 'l' berosa hl e f f u llsLändigt förstörd pi't grund a [ 
kolens sjeltautämlning, sedan hon varit till sjös litet ö fv·er två 
mftmt<ler, då deremot .\nglia uppnåd<lo sin destinationsort utan 
11 ftgon skada efter GO dagars rosa, dock var hennes kollast 
ganska npphottacl, då <len losstt<lc::>. 

Kommissionen ansåg slutligen, att vatten och ånga voro 
cl.e bästa medlon ntt sliicka eld i kollaster i ställ et för att an
viindn on del föroslagna medel i och för inlorlande af koloxid
gas ibla ml den antända lasten, och uttalade att, ehuru denna 
gas kan vnra af nytta, enär den förbindrar ti]][örandct af deu 
för förbränningen beiJölliga Juften, don dock oj afkylor kolon, 
hvilket är cu nötlvändig åtgtinl vid dämpan det af oiL1 i eu 
kollast. 

Kommissionen sa m man f a t ta de sin YUIUJH erfarenhot i h ut:
vudsakligen följan<l e punkter. 

1. Att vissa slng af kol ärv ytterligt. farliga umlor hingro 
tran sporter ombord å fartyg. 

2. Att kolons krossande ol lor söwlersmulnndo un<lcr f~jr
rlyttningon fn\n störtningstrummorna ollor anordningarun för 
lasluing i öfrigt till fartygens bsLrulll, intagmulet af sntfvel
kisllnl tiga kol i fuk tigt tillstånd och i~>ynnerhet ventilcrinq qe
nom de inlastade kolens hela ma.ysa, ledde t ill sj elfantäJHlning, 
äfven om kolell ol_j ost icke voro olämpliga tör längre sjö
transporter. 

ö. Att s_j elfau tilndning af kollaster skull e m_v(;kot mindre 



ofta förekomma, om skeppsegare och assLHn<löror bättre beak 

tade ofvanståendo fakta. 
4. Att, när kol transporteras under längre resor, kolens 

ternperatur bord0 pil bestämda tider unelersökas modds termo
meterafläsningar, ocb anteckning derom göras i loggboken. 

n. Att i ändamål att kunna erhålla ldnnedom om, h vilka 
kolsorter som voro benägna för sjolfantändning, vederbörand e 
inspektörer för kolgru[vorun borde åläggas att förrätta under
sökniug rörande alla fall af sjelfantändning, som visat sig in
träffa i kollaster från clerns <listrikt, hvarför exportörer af kol 
skulle vara skyldiga att i sina lastningsuppgifter angifva. lJvacl 

slags kol , som inlastats. 
Vidare framh öll kommissionen at.t , ehuru ventilering ge

nom hela knllrtsten vore helt oeh hå llet förkastlig , tillräcklig yt
vcntilering, nfsedd a tt aflcda de gaser, som elj est skulle sa mla 
sig och kunna åvägabringa en oxplo;;ion, vore nödvändig . 

Resultatet af 187 fi års kommissionsundersökningar har i 
allmänhet uppfattats såsom helt oeh hållet fördömmande nll 
transport af våta kol , och denna uppfattning har legat till grund 
för många yttranden afgifna vid undersökningar rörande olycks

händelser till följd af sjelfantändni ng 
T de för engelska flottan i slutet af sistlidet år gällande 

besti.i.m melsor • the Kings rcgulatious and Ad mirall y instruc
tions » föreskrifvos också, att kol må icke tagas ombord våta, 
o när fuktigbeten stundom ås tad kom mer ett hastigt och farligt 

bildande af hetta och gas. 
Af några paragrafer i den kougl. kommissionens rapport 

samt med anletlning deraE afgifvet botänkanclo, syues likv~il 

som om kommissionens afsigt icke varit att förklara transpor
ten af våta eller fuktiga kol såsom helt förkastlig, m en väl 
transport af våta kol innohft.llande mycken svafvelkis . 

Med anledning af de fortfarande ständi gt förekommando 
olycksfallen med kollastade fartyg, t.illsatto guvernören i N e w 
South \Valos i slutet af Juli 188G åter en ny kougl . kommis
sion bestående af tro personor med åliggande att företaga en 
grundlig och noggrann undersökning, rörande anledningen till 
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clc faror, för hvilka kollastaLlo fartyg voro särskildt utsatta, 
och <le bästa medel, som kunde vidtagas för umlvikando af 
clc;;sa faror . 

Surskild t under år 1 8~)?', had e intrlill:at, rttt af 2\1.:1- Iartyg, 
som af gått från N owcastle , N o w Soutll Wales, rlestiuorallc ti ll 
Am erika mod kol , 6 antingen holt och hållet förstördes af eld 
ollor fingo sina laster farligt upphettade. 

C"nuor de nio första månaderna af l8ClG gingo villare 
af 200 kollastade fartyg fyra förlorade eller blefvo sbvlallo af 
samma anledning. 

Af nu nämnda kommi ssion s rapport fralllgfl.r siin1ck•s t,nl
llgt teorien fJ r sjoUantändning at kol , hvarför af densamma 
må anföras följande hufvndsakliga pm:kter. 

Kol utsatt för luftens åverkan absorberar helt natnrligt 
syre oeh undergår derigenom on process a[ långsam förhrlin
ning eller förtärande. Under denna process ulvecldas hetta , och 
kolons temperatur visar benägenhet att stiga. Den l i f-lighot, 
mod hvilken syre absorberas , ökas allt efter som temporaturen 
stiger. 

Villkoren , nödväneliga för åstadkommande af sjolfantäml
ning af kol, synas derför vara, dels att tillräckl ig mängd af 
:syret tillföres kolen , dels förhindraudot af de dervid bildade 
gasernas bortförande . 

Dessa båda nödvändiga villkor i:iro likväl i mor eller 
minclre mån af motsatt verkan . H uruvida kol upphettas ollor 
icke beror på, om värm en kan eller icke kan bortföras lika 
!'ort som llen alstras. Emedan vännon bortföres dess hastigare 
(under i öfrigt lika omstiilllliglloter) ju h etare kolen äro, nn(1or 
el et att l'örråtlet a[ luft för åstadkom man d t> af förb r ii.nn i ng he
ro r at andra omstäncligbetcr, intrii.fbr ofta , a tt temporalmen i 
on kolllog ondast stiger till viss punkt, so m don derefter icke 
ö[vcrskrider. 

Förhindras en kolhög från att komma i forening moLl 
luft. inträder ingen värmoinverkan, och kolen upphettas icke. 

A andm sidan, om t ill riicklig qvalitct lurt, för att a lleda 
de bildade gaserna, tilHörcs mod erforderlig hastighet, cger icke 
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l1ellor upphettning af kolen rum. För att såloJos sjoH;tnUind

nin g skall åstadkommas, måste lufttilloppet vara så noggrant 

rogloradt, att det blifver just h vad som erforLlras, och l1varkon 

mer ollor mindre . 
Den ventilering af koll aster, som förut brukade anvitndas 

ombord å farty g, och som här ohan blifvit beskrifven , lem

naclo ofta nog just det lufttillopp , som erfonlrades för att sjelf

antänrlning sk ulle ske. \ ' id låg temperatur i:ir kolens absor

bering af syre en jemförelsevis långsam process, och vid en 

g if ven tern paratur beror absorberingshastigheten på förh ållan

det mellan kolens yta till dess volym. Sål eclos , ju mindre kolen 

i en kolhög äro, dess hastigare. uneler allde les lika förhå llan

tlen i öfrigt, absorbera r densam ma syre . 

Å andra sidan kunna kolen icke absorbera syre, såvi<la 

icke sådan kan intränga till kolen . När kolen äro i mycket 

1int tillstånd, såsom koldam eller stybb . är den hastighet med 

hvilken den syreförande luften kan genomtränga en kolhög 

endast mycket ringa. Det synes äfven, som om kol i större 

stycken endast långsamt absorberarle syre, ph grund af uen 

jenJförolsoYis ringa yta i förhållande till kolets massa, som ut

sättes för syrets verkan, under det att kol i mycket fint till

ståucl , såsom stoft eller pulver , icke heller medgifver lnften 

att med tillräcklig frihet genomtränga massan . Det måste der

för finnas en viss storlek å koJen vid hvilkcn l1astighctcn af 

absorbntion af syre stiger ti ll sitt maximum . 

En fransk vetenskapsman, Fayol. har ock påvisat , att 

högar af småkol blandad med stybb erbjuda de mest förm ån

liga villkor för upphettning. 

Sådana högar bildas just under lastluekorna i do fartyg , 

som lastas genom kolens nedstörtande från störtningstrnm u1or, 

rännor eller vagnar på sådant sätt, att kolen krossas un1ler 

lastningen . 
Kolupplagets höjd bar vidare ett mycket stort inflytaJute 

på dess benägenhet för sjelfantändning. Fayol fmm således , 

att kol från Commontry al1lrig fattade eld genom att vara ut

satta för inverkan af luften, om kolhögarue voro mindre än 
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:! meter höga, oafsedt hvad kolhögamas utstri.Lckuing i sidu

viig för öfrigt var. 
T detta afseende lenmaeles t ill kollimi ssionen ett vigtigt 

uttalande af en Mr Bush , ingeniör vil1 »Australiau gos

light Company». Detta bolag hade två kolupplag å olika plat

ser , »K ent street» och »Mortlake•. U pplagen böllos alltid mer 

eller mindre fyllda af små stenkol , afsedela för tillverkning ut 
lysgas. Upplaget vi(l Kent street hade en höjd af 14 fot , det 

vid Mortlako åter en höjd af 20 fot. Förrådet vid Mortlake 

behöfdt> noggrann tillsyn för att förhindra sjelfantändning, 

hvaren10t ingen sådan fara någonsin förekom vid Kent street. 

Alla förhållanden , utom den olika höjden af kol , v oro i öfrigt 

desamma vid hi\.da upplagen . 
Det har intill senaste tid antagits, att oxideriugen tLf 

svafvolkisen i kolen var elen begynnande orsaken till sjelfan

tändning. Det synes emellertid af utförda försök , som om 

detta antagall(le icke skulle kunna hålla streck samt att så

lunda 11ågot direkt sambaud mellan svafvelkisen i kol och 

kolens benägenhet för sjelfnntitndning icke skulle kunna 

påv 1sas. Deremot bar det å andra sidan visat sig, att 0111 

kolen äro våta, svafvclkisen har hentigenhet att oxidera och i 

si\. fall bidrager till att söndersmula eller bryta kolen och der

igenonl gör dem mer fallna för sjelfantiindning genom att för

minska kolens yta . 
Kommissionen var emellertid af elen åsigt, att de fall af 

sjelfauti:indning af Nowcastlekol från New South Wales, som 

förekommit, icke kunde spåras till denna orsak, enär det af do 

gjorda undersökningarna icke framgick, att de kollaster, som 

fattat eld, varit ovanligt våta, ej heller innebållit någon högre 

grm1 af svafvelkis ; i sjelfva verket hade procenten af svnfvel 

i kolon i medeltal utgjort enelast 0 ,5 procent. 

F lera af de afgifna vittnesmålen voro för att kol hntlc 

mer benägenbet för sjelfantändning, då dc voro våta, i:in eljest, 

och ett kraftigt Ltttryck för denna åsigt lemnades af direktören 

för \Valls onds kolgrufvor samt on annan tjo11steman dcrstit

cles, h vilken hade öfverinseendet öfver de upplag, b varest 



J02 -

\\'alls end Coal Company förvarar sit1<1 småkoL Do meddelade, 

att temperaturen hos dessa kol ökades inom otl par 1lagar 

efter ett ösregn. Yid und orsökning i kollagron fann man, so

Jan man gräft sig ll O(l 011 två h tre fot , alt on del kol voro 

fuktiga ocb varma, rnedan andra , som voro torra, äfvon voro 

kalla. Den plats , hvares t de upphettade kolen togos, var on

llnst ett par fot aflägsen från Jen.c hvnrest cle kulla kolon fun

nos. Någon kemi sk ski llnad mellan kolen förefann s icke. 

Kommissionen kom l i k väl till den åsigt, att fuktighoten 

hos kolon icke hade någon verkan till åstadkommando a[ sjelf

antii.mlning, utan böll don för troligt, att ånga fråu nedanför 

li gga11<Ie kol , som voro upphet tade niira sjelfantändning, upp

Yi\nnt en 1lel ofvanför liggande kol samt sålunda gifvit anled11iug 

till åsigton, att fuktigb et är gynnsam för kolens anttind ning . 

Denna uppfattning gruudades derpå, att sjoll'antändning 

af kol aldrig inträffar på mindre djup än tre fot fr ån kollag
rots öfverkant. 

Enligt kommissionens mening hade fuktighet hos kol in

gen verkan till åstadkommaliLle af sjelfantänclning . 

Vidare ansåg kommissionen , att till följd af koleus mot

taglighet för syre kolens begynnelsetemperatur (initial te t11pe

ratnr) är on mycket vigtig faktor för sjolfantändniug, ärvon

som att fartygsbofälbafvare icke vore t illräckligt u ppmtlrksum

ma pä nödvändigheten al' att hfl.lla kolen afsi1les fr{m hota 

ytor. Särskildt vore detta ofta fallet, om dessa ytor i och för 

sig iiro under kolens initial-temperatur. E:-.:empelvis kunna on 

donkeypanna och maskin, skilda från kollasten medels ett lager 

at cement, lagdt på trädäck, anses icke hafva någon sbtLllig 

i n Y orkan på kol ons upphottui ng, enär don viirmo, som knndo 

genonttränga ett sådant skydd , icke au sågs kunna bidraga l i 11 
kolens antändning. 

Emellertid är 1lot ett faktum, att don hastighet, hvarmed 

uppvärmda kol uppsuga syre, förökas så ~mabbt mod stigamlot 

af kolens temperatur, att ä[von on moderat uppvärmu ing ge

nom ett ångrör e1lor en panna kan i mycket bög grad förkorta 

don bohöliiga ti•lcn för sjelfantänclningons iuträclande ell er göra 
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s jclfau tändning möjlig i fall , d er en sådan elj est icke skulle 

i n träffa . 
Liknande förhölland en kunna inträffa, om kol en lastas i 

mycket varmt väder. Kol, som på kajor ligga i rallvagnar ut

satta för solens värme, knnna blifva inl:tsLade mod 011 begyn

nelsetemperatur så hög, att det skulle taga mån ader flir att 

erhålla en sådan på grund u f kolens absorbera n dc ar syre. 
.-\tt denna uppfattning synes hafva allt sk~i.l för sig fram

går bland annat af c1ot sorgliga men vigtiga beviset, att tre 

lllyeket stora fartyg, so m und er den mycket va rma Januari 

månad 18:-IG i Australien intogo kollast, alla gingo förlorade 

på gru nd af lastens sjelfantänd11ing. 
Den bastiga ökn ingen af temperaturen , bcroon<le på kolons 

begynnelsetemperatur vid inlastningen, framgår vidare af, att 

tre andra namngifna fartyg, bvilka äfvenlcdcs intagit si na 

],ester under ytterligt varm väderlek , alla inom en mycket kort 

tid efter inlastningen had e sim~ laster farligt upphettade. 
Kommissionen ansftg sig hnfva kommit till klarhot med 

afseonde på de hufvuosakliga dragen vid fonom enet af kolons 

sj cifantänd ni ng. 
Kol uppsuger , som förut sag ts , alltid syre m luften , och 

dervill alstras hetta genom syrets förening med kolet. Tem

r eraturstegringen, som alltid åtföljer denna verksamhet, bcn·or 

å ena siclan af den hasti ghet, hvarmecl syret absorberas, och ö. 
cle11 undra af den hastighet, rued hvilken värmou bortföres. 

.Jemförelsevis små olikhetor i förl1 ållandena knnna hnfva lll.)'C

k ct betydande inflytande på bårla dessa faktorer . Storlckon af 

kolen, Wrdelningen af koldanlln bland dom , kol ens initialvii.rn1e 

å det ställe, der kolon ligga, dimensionerna af kolhögen , allt 

har inverkan på den temperatue, som uppnås. 
För den , som första gången studerar frågan , sy nos (l et 

vara e n gåta , hvarför någ ra kollaster fatta el1l, nudrn icke, då 

förhålland ena i örrigt sy nas vara fullkomligt desa mma. } leu 

rtå man stnclornr fenomenet vidare , framgår r1et merl t,vcll ighet, 

ntt llct ovillkorli gen m [lste linnas ett slags kriti sk temperatur

punkt . Uppnås denna, d å är den tormala jomnvigten blifvon 
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osLlkor, och temporaturen stiger ouppl1örligt. En myckut liten 
skillnad i förhållandena afgör, huruvida denun kritiska tempo
raturpunkt uppnås ollor icke. Gåtans lösning Iig·gor då deri, 
att omständigheterna i sjelfva verket icke äro absolut lika, 
ehuru de synas vara det, och mycket små skiljaktigheter afgöra 
då, huruvida den kritiska punkton öfverskridos eller icke. 

Kollagrets höjd har ett ofantligt intlytande på, huruvida 
kol a[ dimensioner , lämpliget för sjolfantändning, skola blil"va 
öfverhcttade eller icke, då endast en fots större mäktighet i 
kollagret kan afgöra dess antändning eller icke . 

Om man derjomte ihågkomm er, att kolen krossas moraju 
större höjd de störtas ifrån , samt att ju större kollagrets di
mensioner ~iro, desto större är qvantiteten af koldamm och stybb , 
blir det helt natmligt att finna, att äfven en ringa tillökning 
i kollagrots höjd är en faktor a f största betydelse i frågan rö
mndo orsakerna till kolens sjelfantämlning. 

Kommissionen framhöll slutligen, att euligt deras ttsigt 
det icke fanns något känrlt fall, h varest kolens autämlning GUl

bord å fartyg börjat annorst~ides än i den rätt under lastluc
kan liggande delen af lasten, och påvisade, alt elen lucka, 
bvarest antLlndningen egt rum, i allmänhet om icke nästan all
tid var storluclmn, samt tillrådde stora fartyg att icke intaga 
sinn laster med nuvarande lastningsmedol, då luftens tempora
tur var öfver 80° Fahrenbeit eller clå maximitemperaturen i 
soleu steg till mer än 110°, samt instämde i 1876 års kommis
sions uttalade åsigter rörande ventilering genom kolens massa 
samt nöd vändigbeten af ytventiloring. 

Såsom belysande vigton af att iakttaga att icke lasta. kol 
under hög lufttemperatur omtalas, euligt uppgift af >>the So
crc:tary of Lloy ds>> , att af 10 e:Jgelska eller mHlra nationers 
segelfartyg, som under de ovanligt varma dagarna i Juli och 
Augusti sistlidet år intogo sina kollaster i storbritanniska ham
nar, alla i mer eller mindre grad voro utsatta för olycksbän
clolsor på grund af sjalfantändning af lasten eller densammas 
upphettning. Fartygens lastrumsc1j up varioraJo mollan 2-l, 1 
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och El engelska fot. f(ollastens höjd i hvnrjo fartyg, dA, dnt 
var fullastadt, var dock oj käml. 

En amerikansk professor Max, som egnat mycken upp
märksamhet åt elen föreliggande frågan, anser, att det icke be
ror så mycket på kolens kemiska sammansättning, om sjalfan
tändning skall inträdn, som på den hetta, som alstras af den 
oerhörda tyngdon och motsvarande tryck på de undre lagron 
i ett lastrum eller en kolbox, innehållande exempelvis l 000 
tons. Han fäster stor vigt på lastens höjd, emedan det utan en 
viss höjd icke skulle finnas tillräckligt tryck, men uppgifver 
icke, hvilken höjd han anser vara farlig i detta hänseende. 
Han anför vidare såsom sin åsigt, att nästan hvad slags kol 
som helst, om dc äro tillräckligt sönderkrossade och högt upp
staplade äfvensom fuktiga , skola Slllån ingom utveckla on in
tensiv hetta, samt, om proportionen af svafvel i kolen bidrager 
till antändligheten, alla kol utom antracit kunna bringas till 
aH antända. 

Enligt uppgift lära försäkringsbolagen numera vid för
säkring n± fartyg lastade med kol från N e w South ·w a los in
rvcka en clausul i sina poliser, som upphäfver försäkringen, 
om kollasten har en höjd af mer än 14 fot. 

11ed afseende på det mycket vigtiga inflytande höjden 
af ett kollager har på faran för sjelfantändning, framkastades 
frågau , huruvida icke orsaken till de eldsutbrott, som tid efter 
annan inträffat i engelska flottans kolförråd i rortsmouth, skulle 
kunna spåras deri , att upplagen haft för stor höjd . 

Den 11 !Haj 18\37 tillsntto gu vemören i New South ~W ales 
åter en kommission för att giira vidare undersökningar rö
rande anledningarna t i Il dc faror , för h vi l k a fartyg, transpor
terande kol, äro utsatta, och afgaf denna komn1ission sin rap
port den 27 Mars H)OO. Denna kommission u tgjordes af tre 
medlemmar, af hvillm de två varit medlemmar af den 1896 
tillsatta kommissionen . 

För att utröna den relativa benägenhoten för sjelfantäud
niwr hos torra eller våta kol lät kommissionen under sommato 

ren 1898- 189\:J i Australien Y id en lufttemperatur ar 70 till 
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80 gra<ier Fahrenheit utföra ett mycket intressant experiment. 

Två stora kubiska träbingar eller kolboxar af onlluing 21 fots 
höjd , väl skyddade, förfärdigade s. Den ena boxen fylldos mod 

24:=> 1/ 2 tons af lufttorkade småkol af bi tum i u öst slag, passande 

för hushållsbruk ell er för gastillverkning, oc!J hvilbt kol ned
lades hand för hand. Don an•lra deremot fylldos på samma 

sätt mod lika qvantitct af allclolos samma sorts kol, men full
komligt genomdränkta af vatten. 13 rör för mätancl e af tom

]Jeraturen neosattes i lwarjo box , och 1;}(5 termometeraf-Jäsnin

gar på olika djup verkställdos dagligen i hvarje kolbox. 
Den lO December var medeltemperaturen i den torra 

boxen 39 ,8 grader Colsi us och i clou våta 2R,u. Den 13 Fe
bruari 1899 befanns temperaturen i den centrala delen af don 

torra boxen omkring 8 fot fn'tn ytan så hög, att lödn ingen pl\. 

torn10metern smälte, och snöret, i hvilket densamma hängde, 
afsveddes, samt instrumentet förlorades Kolen i don torra 

boxen måste då genomdränkas för att förekom nHt des am mas 
skailamle. Den observerade maximitemperaturen i don våta 
bingen var deremot endast 48,r; 0 på G fot från ytan elen 18 
Januari och artog dcreftcr . 

På grun.l af de erhållna resultaten vid detta försök kom 
kommissionen till den af dom uttalade åsigten, att kol !Jafva 

mindre benägenhet för sjell'antänrluing, om do lastas våta, än 
om dc lastas torra, samt att, om kol från Now South Wales 

inlastas vhta, är faran för deras upphettande under on resa af 
80 dagar under hvilka väderleksförbållantlen som hels t för
svinnande liten . 

Vidare framhöll s don erfarenhet man uneler det företag na 
experimentet kommit till, att kolen betydligt afkyl<ies af vat

ten, äfven om vattnet sjoll' icke hade mycket lägre temp era· 

tur än luften, samt att don åsigt, h vartill man på grund af rle 
gjorda försöken kommit, ondast hade afseende på det slags kol , 

hvarmed försöken utförts. Dock funnos skäl för att antaga, 
att samma förhållande skulle råda beträffande a ll a slags kol , 

hvilka icke innehöllo någon m~·cket stor mängd svafvclkis 
I olikhet med hvad 187G års kommission i ,·iss mån 
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!'raml1öll såsom en möjligen hi<lragantle orsak till upphettning 
af kol, ansåg denna kommission, att uppfattningen, att våt<t 

kol skulle förr taga hetta till sig än torra sådana, saknar stöd 

aJ vare sig vetenskapliga ollor praktiska rön , äfvcnsom att åsig
tcn, att våta kol skulle taga hetta till sig af sammH skäl som 

vi\.tt hö eller genom någon slags jäsningsprocess, icke hade 
ni\,gon grund. 

r enlighet med don vunna erfarenheten föreslog kommis
sionen, att, när stora fartyg intogo kollast under varm väder

lek, då temperaturen i skuggan stiger till 90° Fahronhoit eller 
deröfver, en vattenstråle skulle leJas ned i lastluckan för att 

blöta åtminstone de kol, som !Jopades derunder. 
En i Jnli 1 ~JOO, efter on undersökning i Card iff rörande 

on R vårare skarla, förorsakad a[ sjelfautändniug om bord å ett 

segelfartyg vid namn \Vttlter H. WilRou afgifven rapport, torde 
hi1r få anföras, då den angii\rer några oj förut påviRade ogeu
!lomligheter vid olyckshändelser af detta slag. 

Fartyget af 2618 registertons hade ombordtagit 857 tons 
kol och 2120 tons kokos förutom annan last. Kolon inlasta
dos lllcllan den 25 Augusti och 6 September, och voro do först. 

intagna 200 tons kol fullkomligt torra, under det återstoden, 
omkring 100 tons, bestoclo af våta kol, bvilka mer eller min · 

•lre under lastningen blefvo blandade JJ]ed de underst liggande 
torrt"L kolen. Kolen, som voro aJ bituminöst slag, hade passerat 

genom en harpa med 11/2 tums spjelor, och in nchö ll o mycket 
stybb. Ofvanpå kolen lastades kokes ända upp till öfre däck, 
så att lastens hela höjd blef omkring 20 fot. 

Rapporten framhåller, att kokslagret, lagdt öfver kolen, 
verkade på ett särdeles gynnsamt sätt till att framkalla sjelf

antändning, då detsamma var nog poröst för att låta tillräck
ligL med luft nedtränga till de under koksen liggande kol en, 

och på samma gång verkade som en god isolering genom att 

hindra den uppkomna värmen att förflygtiga . Inga rör för 
utrönande af kolens temperatur funnos, men af1ästes elensam ma 

i luckorua. Efter omkring 00 dagars resa var kollasten an
tänd, mon lyckades man, genom att uppgräfva och kasta on 
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clel af koksen öherbord och genom att hålla luckorna tätt 
pålagda samt inpumpa vatten i lastrummet, att dämpa elden. 
Fartyget inbogserades till Bahia, men elden utbröt ånyo liera 
gånger under lossningen och förorsnkacle mycken skada. 

Vid undersökningen angående olyckshändelsen framhölls, 
att, derest två eller tre rör för utrönande af kolens temperat ur 
hade blifvit nodsatta i lasten, så skulle faran bafva upptäckts 
j tid, och kunnat afvärjas genom att gräfva ut en del af kokson 
och spruta vatten på kolon , äfvensom att det är mycket hit
tare att göra detta, innan eld i on kollast utbryter, enär, så 
snart kolen närma sig rödglödgning, den upphettade zonen 
blir liksom betäckt med en sköld at ett praktiskt ogenom
trängligt lager af koks och kol, en prodnkt af kolens förbrän
ningsprocesser, bvarjemte der sannolikt tinnes ett ganska starkt 
gastryck att öfvorvinna. Vatten, gjutet på öfre ytan af lasten, 
kan derför endast jemförelsevis långsamt tära sig igenom eller 
suga sig ned, isynnerhet om kolen äro små, och det är der
för förenadt med stor svårighet att med vattnet nå härelen 
fdr elden i tillräcklig mängd för att blifva af något gagn. 
Det är clerjemte mycket svårt för besättningen att uthärda 
gas och rök i de trånga lastrumsöppningarna samt kunna ar
beta sig tillräckligt djup ned för att anträffa elclstället. 

Med afseende på deu här omnämnda sköldens bildande 
öfver de antända kolen må anföras, att Ltll förekommit, der vid 
sjelfantändning liknande hvarf öfver kolen bildat sig, !war
under elden har bränt ut sig, lemnande en stor ihålig kon, 
som först vid lastens lossande har upptäckts. 

En af medlemmarue i kommissionen, professor Threllfall , 
framhöll som sin åsigt, att starka skäl talade emot teorien att 
svafvelkisen i kolen i allmänhet direkt förorsakade någon sjelf
antändni ng genom att bidraga till att kolen splittrades i rni n d re 
bitar. 

Ett söndersmulande af kolen af denna orsak tager myc
ket längre tid än som vanligen åtgår för sjelftmtänd ni ng af kol. 

l alla kända fall af sjelfantändning af vanliga stora kol 
under sjötransporter har elden uppkommit i stybb och små-
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kol, hopade under lastluckorna. I dessa högar äro kolen redan 
så sönderkrossade, att något vidare söndersmulande, orsakaclt 
af svafvelkison i kolen, icke kan bafva något inflytande. 

Enligt professor 'l'hrellfaJls här omnämuda åsigt skulle 
således svafvelkisen i kolen hvarken direkt eller indirekt hafva 
någon verkan med afseem1e på kolens sjclfantändning. Denna 
åsigt stri(ler dock mot andra uttalanden. 

Professor rrhrellfall anförde vidare, att de omstiinclighcter, 
som leda till en sjelfantändning, fordra att till en mycket hög 
grad vara noggrant afpassacle. 

Syro måste tillföras i tillräcklig mängd, den frambrin
gade hettan får icke bortröras allt för ymnigt, och tillökningen 
af luftdragot genom ventilering får icke vara allt för kraftig. 

Detta är enligt hans uppfattning skälet till, hvar[ör en 
del laster fatta eld, under det att andra sådana, intagna, så
vidt kunnat utrönas, under alldeles lika . förhållanden, med 
samma sorts kol och öfverförda samma väg, icke antändas. 
En obetydligt högre initialvärme bos kolen, en något större 
sönderbrytning af dem, en ringa skillnad i deras sprödbet eller 
porösitet samt naturen och myckenheten af deras bituminösa 
egenskaper kunna göra hela skillnaden mellan en säker resa 
eller en total förlust. I ofvannämnda förhållarHle ligger för
klaringen till det i praktikon synbar t nyckfulla förhållandet, 
att några fartyg gå förlorade, under det andra utan skada 
framkomma till sin destinationsort. 

En hög af kol, sönderbrutna i små stycken, oeh mellan
rummen fyllda med stybb och koldamm, är i allmiinhot i ett 
mycket gynnsamt tillstånd för sjelfantändning. Villkoret är 
dock, att der finnes j u st elen passande qvantiteten koldamm, och 
den måste vara af just den rätta friheten, eljest sker ej an
tändning. 

På grund af de gjorda iakttagelserna sa.mmaufattade 
pro fess or Tbrellfall sin erfarenhet s ål und a: 

,, I laster af stora kol ligger den enda faran i de und er 
lastluckorna beflntliga högar af · små k oh. 

"Deraf följer att, om kolen under lastluckorna äro till-
Tidskrift i SJöviisendet. 27 
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räckligt genomdränkta af vatten, undvikes sjelfantändning. 
Bestöx hela lasten af småkol, måste kollasten i sin helhet vätas 
antincren före eller under inlastningen. Göres detta, undvikes b 

all fara, och inga rör för temperaturens undersökning behöfva 
användas. Om färskt eller salt vatten användes för kolens 
fuktande är likgiltigt, men det är fördelaktigt ju kallare det 
använda vattnet är». 

Såsom ett exempel på skillnaden i temperatur mellan 
våta och torra kol i samma kollast, torde kunna framvisas 
förhållandet å segelskeppet » Strathdon » af 2000 registertons, 
~om afseglade från Newcastle, New South Wales, med en kol
last, destinerad till S:t Francisko. U n der lastningstiden rådde 
ett mycket starkt regnväder i flera dagar, hvarunder en del 
af lasten låg utsatt derför i afvaktande på inlastning, och blef 
tillEöljd deraf genomvåt till don grad, att vattnet rann ut af 
lastningsvagnarna, då kolen intogos. Den andra delen af lasten 
togs om bord fullkomligt torr. De torm kolen inlastades i främ
sta och aktra lastrummen, n:ris l och 4, under det de våta 
kolen kommo i lastrummen midskepps, n:ris 2 och 3. Last
rummen voro 23,6 fot djupa, rör för temperaturens tagande, 
23 fot långn, nedsattes i lasten i hvarje lastlucka, regelbundna 
aflic1sn ingar af kolens temperatur togos och antecknades i logg
bok. Ytventilering fanns ombord medelst ventilatorer, för
sedda med rörliga hufvar. Lastluckorna voro af under nästan 
hela resan. 

Luftens temperatur var 62° Fahrenheit å inlastningsorten, 
02o under eqvatoru och om kring 72° på lossningsorten. 

Under r esan steg temperaturen i rummen n:ris l och 4, 
h varest de torra kolen funnos från 7-1° till 9-1° och 92°, h var
emot i rummen n:ris 2 och 3, hvarest de våta kolen voro in
lastade, temperaturen endast långsamt steg till 77° under de 
första -lO dagarne, höll sig vid denna höjd under någon tid 
och sjönk derefter 2° eller till 76° under återstående delen af 
resan. Vid ankomsten till S:t Francisko befanns temporaturen 
i lastrummen n:ris l och 4 va:ra r espektive 9-1° och 84°, men 
i rummen n:ris 2 och 3 endast 7-l och 75°. Maximiskill-
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naden i temperatur under resan mellan de våta och torra kolen 
utgjorde 22°, och medeltalet till fördel för de våta kol en under 
hela resan 13,8°. 

Att äfven en modererad upphettning af kolen i en last, 
genom grannskapet af ett ångrör eller annan uppvärmd plats, 
kan bi(lraga till sjelfantändning, då sådan eljest icke skulle 
egt rum, bevisas af en ångare , å hvilken kolen i kolboxarne 
ständigt to go eld, mon h va rost, sedan kolboxarna blifvit isole
rade från värmen från eldrumsskotton, någon antändning icke 
vidare förekom. 

Med afseend 0 på faran genom ventilering af en kollast 
bör ihågkommas, att använ<lando af masterna för fartygets 
ventilering kan medverka till sjelfantändning, om några öpp
ningar :för ventiler ingen skulle befinna sig under kollastens 
öfre yta, enär lufttillförsol genom lasten då kan uppkomma. 

Enligt lag äro i Amerika alla passageraroångnre , som gå 
öfver Atlanten fr ån en hamn i Förenta staterna till en annan, 
ålagda att kunna i händel3e af bchof insläppa ånga i sina 
lastrum. 

Det l.Ji)r dock ihågkommas, att bvarkcn åuga eller vatten 
är ett fullt tillräckligt medel att släcka utbruten eld i en kol
last, emedan ångan har stor svårighet a tt tränga till härden 
för elden, och vattnet icke förmår genomtränga kolmassan utan 
endast vorkar likt ett sla gs vått täcke eller betäckning öfver 
donsam ma. 

Det ä r en ganska svårlöst fråga, lmru man på bästa och 
mest verksamma sii. tt skall kunna utsläcka en utbruten old i 
en kollast, ty lwacl som kan befinnas verksamt i ett fall, 
kan vi sa sig förstörande i ett annat, och dei1, som har ansva
ret, kan ofta, som man säger, för att undvika Scylla stöta på 
Chary b dis. 

Så inträffade 1870, att ett fa rtyg >>Compocv, destinorallt 
till Bomboy med 1400 tons Greenoch-kol, råkade i brand efter 
80 dagars segling och olllkring 300 engelska mil från 1\'faldivor
öarna. Ett försök att gräha sig nod i lasten för att kunna 
pålägga mellandäcksluckorna och på så sätt qväfva elden miss-
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lyckades, emedan röken och de fram bringade gaserna drefvo 

DJnnskapet bort från arbetet. Lastrumsluckorna å däck påla

des då och skalkades, men inom kort inträHnde en förskräcklig 

explosion, orsakande stor skada, och förstöreles fartyget af den 

utbrytande elden inom några timmar. 
Vid ankomsten till Kalkutta, dit befälhatvaren å Compcer 

fördes a[ ett i närheten af olyck:,;händelscn yaran<lc fartyg, er

höll han kilnnodom om, ntt al1(1c1cs likuan(lo åtgärder, som å 

>>Compeor» ledde till så olycklig utgång, blih·it med lyckl igt 

n:-sultat vidtagna ombord å ett till Kalkutta yeckan förut an

läncH skepp, bYars af engelska kol bestående kollast äfven 

futtat eld. Den olika utgången torde hah<t berott på en skill

nad i naturen hos de olika gasarterna i kolen. 

Ehuru af hvacl ol'van blifvit anfördt synes framgå, att 

våta kol äro säkrare att föra än torra, en åsigt, som nog af 

mångeu ännu torde anses helt oeh hållet förkastlig , medför en 

sådan åtgLlrd likviii en hel del praktiska svårigheter. I första 

rummet medför kolens vätande en viss tillökning i lastens 

tyngd och inverkar sälolles på fartygens djupgående och för

måga att intaga så stor last som eljest, hwraf följer, att. far

tygsegarna icke kunna draga så stor fördel af fartygens last

dryghet som eljest. 
I dessa ti(lcr af skarp konkurrens, då det icke är mycket 

spelrum mellan vinst och förlust, kan man ej gerna förvänta, 

att skeppsredare med gynnsamma blickar skola betrakta ett 

förslag, som minskar deras fartygs förmåga att intaga så stor 

last som eljest och bidrager till, att de få föra så rnånga tons 

Yatten för intet emot att erhålla frakt för motsvarande vigt kol. 

Der det emellertid enelast gäller att väta de uneler last

luckorna vanmde kolen, och om man dermed jemför säkerhe

ten för lif och egendom , synes åtminstone detta medel med 

fullt skäl böra användas och pröhas. 
Enär vidare lastemottagama hafva uppgjort sina aftal 

under förutsättning att erhålla, hvad som vanligen förstås med 

torra kol (lufttorra kol innehålla vanligen 3 till 10 proc. fuk

tighet, ehuru en del kol från Pennsylvanicn hafva befunnits 
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innehålla ända till 16 procent) torde de icke vara beniigna 

mottaga våta kol. 
I det ofvan anförda fallet med kollasten ombord å »Strath

don >>, förklarade emellertid furtygets kapt.on, att do t vid fram

komsten till S:t. Francisko icke visade sig någon prnktisk skill

nad i yttre a[secnr1e mellan de i hans fartyg inlastade våta 

och torra kolen. Det finnes ock mycket ringa anledning ntt 

antaga, att koleus genomfuktande skulle på något sätt ändra 

deras karaktär och på den grund inverka på försäljningen. 

Att tyngden af kolen , derest de ej hunnit torka, dock bör 

hafva inflytande på priset, torde vara tydligt. 

Äfvenlcdcs lär behöfva tagas under öfvervägandc, buru

vida icke en större massa vå.tu kol, innesluten under några 

månader i lastrummet å ett segelfartyg aE jem, isynnerhet un

der passage genom tropikerna eller i (le varma kollårarna i 

en ångare, kan bafva en ofördelaktig inverkan på fartyget. 

Antiugen nu v~tta eller torra kol föras, synes emellertid som 

om ett utfärdande af noggranna föreskrifter för ett regelbun

det tngande och antccknnndc dagligen af tclllpcraturen i en 

kollast O\'illkorligen borde linnas. 

Att emellertid mycket oliht å.sigtcr finnas ilfvcn blund 

de män , som gifvit frågan om sjelfnutändniug af kol och med

len till denna faras bekärnpande don mest samvetsgranna pröi

uing, framgår med. all tycllighet a[ Llet ofv~m anförda, och sy

nes Llen i dubbel mening »brännande» frågan icke ännu nfttt 

sin lösning, utan fordra vidare utredning. 

Hörande en i Norrköping Ullder år 1000 uppkommen 

ol(lsväda i dervarande kolupplng, orsakad af kolens sjelfan

ti1nduing, och hvilken brand <l\'iil"(les endast efter mycken an

strängning och sedan rlensamma rasat i Liera dngar, anh ttllcr 

jag att till sist få lomna on del np1Jlysningar, pft begäran be

näget mcddelaclo af brandollelen clorstäLlcs, konsul J. Eng;;tröm. 

'l'ill en början må omnämnas, att clct under do närmast 

före år lDOO flyelda !J åren upprepade gånger i N arrköping 

varit hetta ocl1 glö!l snmt äfven eld uti lager af stenkolsstybb 

från säviii Newcastle som distrikten i ~Wales, men att mnu ge-
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nom att nedsätta 3/ 4-tums rundjernsstänger i upplagen lätt 
kunnat f1una och utgrä[va eldhärden. Stybb brinner som bo
kant mycket långsamt. Dessutom hade eld några gånger yppats 
vid gasverkets kolupplag, J -1 fot högt ocb 50 fot bred t, men 
sodan rör blifvit nodsatta i kol lagret, hvarost af-läsning af tem
poraturen kunnat göras, hade eldfaran , om anledning dertill 
visat sig, kunnat förekommas genom kolens utgräfning. 

Först år 1\JOO uppstod eld uti vanliga ängkol och då uti 
ett mindre parti af statons jornvägars förråder, bestående en
ligt uppgift af en blandning af svenska och yorkshirekol, samt 
sedan smnma år uti det uppbrända kollagret tillhörande D. 
Br'Li.cks aktiebolag, och hvilkot bestod af kol fri\,n ett af york
shireelistrikten. 

Kollagret, omkring 3000 tons kol, var upplagdt på en 
yta af omkrin g 8000 t}V. -fot till eu höjd af 22 fot, således en 
mycket farlig höjd. Å tre sidor var det omgifvet af mindre 
trämagasin på ett afstånd af cirka två fot. Å fj orcle sidan be
gränsades det af en körväg af 1-1 fots breeld å bvars andra 
sida ett 200 fot långt och fyra våningar högt magasin af trä 
(f. d. kronomagasin) var beläget. 

En boskrifning af sätten att förvara de olika kolförrållen 
i N arrköping lonmaeles derj emtc, och framgick deraf, att, med 
undantag af kolupplagen tillhörande gasverket och bomulls
väfvcriet samt en del af statens jornvägars förråd, alla öfriga 
i staden varande upplag af kol förvarades under bar himmel, 
Jelvis uti nära fyrkantiga s. k. spjclboxar rymmande omkring 
1000 tons hvardora och med en höjd af 16 fot, till hvilken 
alla kolupplagen då voro upplagda, med undantag af det upp
brunna. 

Brandchefen ansåg, att elden i detta kolupplag helt sä
kert uppstått på grund af det enorma trycket (22 fots böjd) i 
samband med den fuktiga grunden och lmnsko dertill regnigt 
lossningsväder. 

I sistniimncla afseende synes ej elen uttalade åsigten öf
vercnsstämma mecl don förut omnämlllla, år 18~)(5 tillsatta, austra
liska kommissionens uppfattning rörande våta kols eldfarlighet. 
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Villare mctldelatles, att någon erfarenhet om en botryg
gande höjd för ett kollager saknalles. Så var cxcmpeh·is det 
parti kol, tillhörande statens jcrnvägar, som omnämndes sam
ma år bafva fattat eld, endast upplagdt till en höjd ar S fot . 

Stybbiga kol af l1vilkct slag som helst ansåg brandchefen 
lättare taga hetta framför stora kol , hvilket ju ock till on del 
bekräftas af do här förut n111talade kommissionemus erfarenhet, 
ondast att do anse stybben böra vara blandade med småkol, 
hvilkct nog äfvon torde hafva varit fallet med dc upplag, som 
tagit old. 

Yidare ansåg brandchefen, att, om icke inuti ett kollager 
några plankor eller andra träställningar funnos q varlomnado 
efter lossningsarbetet, som kunde sprida gnistor, ell er trähus 
lågo i omedelbar närh et, en i ett kollager uppkommon brand 
icke gåfve anlcclning till någon större eldsolycka, då ett kol .. 
lager endast brinner med några fots låga och utan gnistor. 

Detta senare uttalande synes gifvetvis hafva afsett fritt 
liggande kol och icke i skjul förmrade sådana. 

För att undvika förlust genom sjelfantäntlning borde der
jomte ett kollager icke uppläggas till mer än 10 a 11 fots 
höjrl och 15 fots broad, samt tillräckligt afståml mollan dc 
olika kolhögarna lemnas för att en kolkärra måtte kunna sk:ju
tas mellan desamma, så att, i hiindelso af hetta eller old i kol
lagret, utgräfning utan svårighet måtte kunna ske. 

Skullc deremot utrymme saknas till do föroslagna mellan
rummen, ansåg brandchefen, att kolen endast borde uppliLggas 
till omkring 9 fots höjd, hvarigonom omlämpuing mycket lätt 
skulle kunna ske i hämlolso af eldfara , och spridning af upp
kommen old förekommas. 

slutligen torde här Jå meddelas, att mell a,nlcdning af 
frågan om mobiliseringsförn"tcl af kol för flot tan under som
maron 1800, inbetntacle upplysningar från gasverket och vat
tenledningsverket i Stockholm gåfvo vid banden, att kol till 
undvikande af stybbning och sjalfantändning icke borde för
varas i lager af större höjd än 3 a 3,6 meter. 

I gasyerkets förråd y oro jornrör nedsatta å lämpligt af-
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stånd i kolen, i hvilka termometermätningar gjordes, och då 
temperaturen steg till omkring 60°, verkställdos omedelbarligen 
omskottning af kolen. 

Liknande uppgifter lenmaeles från Motala verkstad. Sär
skilda anordningar voro derstädes vidtagna för kolens omskott
ning i händelse af behoL 

På alla tre lle uppgifna ställena sökte man så mycket 
som möjligt skydda kolen för väta. 

Flottans l1ärvarande kolförråd förvaras som bekant i täckta 
skjul med unelantag af förrådet af Newcastlekol, som är upp
lagdt under bar himmel. 

Kolens höjd i de olika kolskjulen varierar mellan högst 
4,6 meter, i f. d. Vasaskjulet, och minst 2,G meter i f. el. ket 
tingsförrådet å Lindholmen. Kolen förvaras dock i detta för
råd i två våningar till en sammanlagd höjd af omkring 8 
meter, men skiljas våningarna af mellanliggande golf, hvarför 
ingenstädes höjden af do olika kollagren i och för sig blifver 
mer än 4 meter. Undre lagret har 3 moters höjd, och det 
öfro dels 4 meter dels 2,G meters höjd. 

I intet af flottans kollager i Carlskrona finnas anordnin
gar vidtagna för afiäsancle af kolens temperatur. 

A f de bär lenmade medclelanclena synes mig såsom slut
omdöme kunna sägas, att frågan om anledningarna till sjelf
antändning af kol och medlon till denna faras arvärjande, trots 
allt derå nedlagdt samvetsgrant arbete, icke funnit sin slut
liga lösning, samt att denna fara fortfarande hotar såväl far
tyg som kolupplag i land, äfveJ :som att största färsigtighot och 
vaksamhet fordras för att icke olyckshändelser af denna an
lodning skola inträffa. 
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Uttagande af taktiska svängningsdiametern. 
Föredrag, hållet vid presidiets nodläggrmdo å Kong!. Örlogsmannasällskapot~; 

högtidsdag af Ordföranden, Ile<lorsledamoten J. Hägg. 

I »1'idskrift i Sjöväsendet» för år 1900 sidan 382 före
kommer under rubriken »Ur redaktionens notisbolo> en kort 
uppgift om att jag, vid diskussion i Örlogsmannasällskapet 
med an ledning af ett af kapten C. C. Engström väckt förslag 
om anordnande af svängningsbana för uttagande af taktiska 
svängningscliametern, hade anfört, att denna diameter noggrant 
skulle kunna utrönas genom att under svängningen invinkla 
sig ]Jå fö1:emål, som noga kunna inläggas i kort med förstorad 
skala. 

Då jag fortfarande anser denna metod vara praktisk, yt
terst eukel och lätt att utföra, under den förutsättningen att 
man kan räk na på goda observatörer, så har jag ansett mig 
böra inför Örlogsmannasällskapet närmare redogöra för den
samma, under den förhoppningen att den under flottans öf
ningar ytterligare måtte pröfvas. 

Metorlen, som ej erfordrar några kalkyler, grundar sig 
på 3 fasta punkter i land och kan utföras hvar som helst vid 
kusten eller i skärgården, der 3 punkter med fördelaktigt läge 
kunna utläggas i lämplig skala. Punkterna böra så väljas, att 
afståndet emellan do båda yttersta är 2,5 ~t 3 miuuter och att 
den mellersta ligger närmast svängningsplatsen på omkring l 
minuts afstånd, hvarjemte de båcla vinklarna böra blifva om
kring 70° ollor 80°. Bäst vore naturligtvis att använda om
kring 90° vinklar, men bärför uppresa sig lokala svårigheter 
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ombord, ty skorstoname komma att vid användning af dessa 
vinklar under kringsvängningen i vissa lägen dölja föremålen, 
för så vidt obsenutörorna ej uppställas i märsen. Inom Stock
holms skärgårdsområde kan man på Östra Saxarfjär<len, Kan
holmsfjärden, Baggensfjärdon, My:o:ingsfjärdon m. fl. erhålla 
ypperliga platser för uttagande af svängningsuiametern enligt 
ifrågavarande metod, och i Carlskrona skärgård finnes en god 
plats vester om Trasballa udde. Som lärnpliga sigualer kunna 
bär användas Aspö kyrka, Hasslö kyrka sanJt ett kummel, som 
för ändamålet borde uppföras på bolmon T'ummen. Visserli
gen ligger kyrkorna ej i bästa läge, men som vinklarna emel
lan kyrkorna äro goda relativt till svängningsplatsen och det 
afiägsna kumlet å rrummen gifver stadga åt vinklingen, så 
kan man anse platsen mycket fördelak ti g. 

Skulle man behöfva uttaga svängningsdiametern på så
dana ställen i skärgården, der ej märken af nyssnämnda be
skaffenllet finuns tillhands, så kan man utmärka väl belägna 
uddar eller små skär med litet kalkfärg, eller i brist deraf 
med båtsegel eller kojer. Vid utmärkandat af dessa punkter 
har man ledning at militärspeoialen, och man måste dervid 
noga tillse att vRlet af punktorna blir sådant, att full öfverons
stämmolso mellan kartan ocb verklighoten ernås. Punkterna 
utläggas å ett papper i skalan 1/ 10000 , hvilken är fullt tillräck
lig för ändamålet. 

Invinklingon ut.föres af två personer, hvarjomte en man 
flntecknar de tagna vinklarna, som numroras parvis" 

Då fartyget skall intaga den plttts, der kringsvängningen 
skall ske, styr det parallelt med don räta linie, som tänkes 
sammanbinda yttersignalerna samt i tangenten till den blif
vande cirkelbågen, och svängningen bör alltid göras mo.t mel
busignalen, på det att skorstenarna ej lmder kringsvängniugeu 
må unelanskymma någou af signalerna. Båda observatörerna, 
at hvilka elen ene SYarar för den högra vinkeln och den andre 
för den vonstra, stå bredvid bvarandra, klara att i det ögon
blick, rodret lägges i den anbefalda ro'dervinkeln, samtidigt 
taga de första vinklarna, som antecknas uneler n:r l, hvarefter 
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det ena vinkelparet tRges efter det andra, sft fort sig göra 
låter. 

Den af observatörerna, som är mest van vid vinklingen, 
bör från det ögonblick, då den andra ropar >>färdig>>, hålla 
föremålen i kontakt så att, då den andra ropar »nU», båcla 
vinklarna må vara fullkomligt riktiga. Då fartyget svängt 180° 
upphör vinklingen, och svängning åt motsatt håll utföres. 

Lämpligaste observationsplatsen på våra pansarbåtar är 
ofvanpå styrtornet, som torde ligga i eller nära den punkt, 
omkring hvilkon fartyget uneler manövrer svänger. 

Så snart kringsvängningen är afslutad, afsättas vinklarna 
med en vinkeltransportör, och genom att sammanbinda de af
satta punkterna får man en bild af den cirkelbåge, som far
tyget beskrifvit under kringsvängningen, och uppmätning af 
diametern kan omedelbart ske. Äro föremålen rätt utlagda å 
papperet, vinklarna rätt tagna och rätt aflästa, måste resulta
tet blifva fullt tillfredsställande. 

Äfvon om ett mindre fel i utläggningen af vinkelföremå
len Rkulle hafva förekommit, inverkar ej detta synbart på re
sultatet, h vilket framgår af fig. 1, der ett fel af omkring 26 
meter antages bafva insmugit sig. Vid A har man satt punk
ten 25 meter för långt inåt land oeh vid C 26 meter för långt 
utåt sjön. Tillämpas de tagna vinklarna på de rättade punk
terna, så inverkar felet ej synbarligen på resultatet, ty dimne
tern blir praktiskt taget densamma. Bågen har endast fått 
ett annat läge på papperet. Äro deremot större fel begångna 
vid utläggandet af observationspunkterna, blir naturligtvis re
sultatet felaktigt. 

Vill man taga reda på det läge, som fartyget under kring
svängningen intagor i förhållande till cirkelbågen, går man 
tillväga på följande sätt. Pojlskifvans nollpunkt inställes i far
tygots meclelliuie, och för hvarjo gång den ene observatören 
ropar >>nu», syftas med dioptern på ett känclt, å kartan ut
lagdt, aflägset föremål. Vinkeln mellan riktningen till före
målet och fartygets moclellinio [år man härigenom. Den per
son, som sköter dioptern, uutocknar numren på vinklarna för 
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att man sedermera, då svängningsbågeu är utlagd, må kunna 
afsätta pejlingsvinklarna vid motsvarande punkter på btlgen. 
Härigenom får man fartygets riktning i förhållande till cirkel
bågen noga bestämd, och afsätter man då afståndet från obser
vationsstället till aktorstäfvon, så får man läget af den concen
triska båge, i hvilken akterstäfven vandrar, och måttet mellan 
bågarna visar då storleken af akterskeppets utsvängning un
der giren. 

Jag har kallat elen båge, i hvilken fartygets svängnings
punkt rör sig, för cirkelbåge, och i praktiken torde det vara 
riktigt. För att bestämma bågen äro således, strängt taget, 
endast 3 vinkelbestämningar behöfiiga, men då ett fel vid nå
gon af dessa alldeles skulle förstöra operationen, är det bäst 
att taga så många vinklingar som möjligt, på det att man, 
om en eller annan vinkel skulle vara felaktig, ändock må 
kunna med tillräcklig noggrannhet konstruera bågen. 

Fig. 2 visar de svängningsbågar, som enligt denna metod 
och utan någon förberedande öfning utfördes med pansarbå
ten Thor 1900. Vinkelföremålen voro Alrnö båk, Hasslö kyrka 
och Aspö kyrka. Vinklarna mellan Almö båk och Hasslö 
kyrka voro ej fördelaktiga, och under kringsvängningen, som 
till följd af att tiden var knapp oj kunr1e börja från rätta hål
let, skymdes föremålen ett par gånger af skorstenarna. Det 
oaktadt medhurmos 14 vinklingar vid första kringsvängningen 
och 18 vid den andra. 

Som af figmen synes, äro två vinklar, n:ris 8 och 10, vid 
första kringsvängningen kassabla och likaledos två, n:ris 8 och 
10, vid den andra. Bftgen vid första kringsvängningen sam
manfaller fullkomligt med cirkelbågen, men så är ej förbållan
det vid andra kringsvängningen, ty der har mellersta delen af 
bågen dragit sig ifrån cirkeln på ett afstånd af ända till 8 
meter. Orsaken till denna afvilming kan jag ej förklara på 
annat sätt, än att strömmen, s:om på gruud af propellrarnas 
rörelse uppstått i sydlig riktning, då fartyget gått nord öfver, 
ännu varit kännbar, då fartyget utfört den andra svängnin
gen, hvilket skedde omedelbart efter den första. 
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Orsaken till att denna metod, så vidt jag vet, ej blifvit 
uppmärksammad och använd, li gger möjligen i det förhållande, 
att vi hafva brist på officerare, som äro vana att tillräckligt 
fort och säkert kunna använda qviutanten vid horisontal vin
kelmätning. Några dagars öfning i dylik vinkelmätning slmlle 
emellertid snart medEöra lust att pröfva don nu anförda me
toJen, och då den horisontala vinkelmätningen alltmera börjar 
tillämpas vid kustnavigoringen, är clot att förmoda, att don 
ätvon skall komma till anY~Lndning vicl uttag;mdot al' fartygens 
svä11gningsdi am etrar . 
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litteratur. 

Forehesninger over Minevmsen af E. Steenstrup, kommen
dörkapten och minedirektm· ved kystartilleriet, Kristiania 1902. 
172 sidor, 100 teckningar, pris 5 kronor. 

Bokens innehåll är uppdeladt på fyra afdelningar. Den 
l:a (48 sid.) handlar om explosioner i vatten och minors spräng
verkan samt ansluter sig i allt väsentligt till motsvarande ka
pitel i Carlstedts »Pasta rninrnaterielen». Derjemte tillkommer 
ett kapitel benänmdt: »Nyare erfarenhetsrön angående verk
ningarne eL{ explosioner i vatten», af hvilket framgår, att man 
skulle kunna räkna på något större brytningsradier hos mi
norna än h vad Carlskrona-försöken på 1870-talet gåfvo vid 
handen, el . v. s. att beräkningarne på grund af dessa sist
nämnda alltjemt erbj uda full säkerhet. Likväl måste man der
vid införa en fjerde kategori af fartyg nomligan starka stål
fartyg med dubbla bottnar, för hvilka brytningsradien bn 
sättas lika med sprängningsradien minskad med 4,5 a 6 meter. 

Den 2:a afdelningen (3G sid.) behandlar försvar af och an
fall på minspärrningar. Efter nåO'ra allmänna anmärkniJW"r b b~ 

rörande försvaret, redogör författaren för svepning och dra o· o·-
. bO 

mng samt för den danska och engelska kontramineringsmate-
rielen och dess användning. Författaren påpekar svepnings 
outförbarhet gentemot af artillerield försvarade minspärrnino·ar 

b 

samt dess hufvudsakliga värde som rekognoseringsmeclel, och 
angifver metoden med det engelska svepet såsom opålitlig. 
Kontraminering karaktärisoras såsom ett ytterst riskabelt och 
nästan hopplöst företag, så länge ej flankeringsbatterierna blif
vit tystade, hvaremot författaren anser drao·o·nino· såsom det 

öb b 
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kanske mest effektiva anfallssättet, då det gäller permanent 
minspärrning. 

I 3:e och 4:e afdelningarne (4 7 och 41 sid.) redogöres för 
min- och torpedmaterielen. På grund af den relativa Jwmlig
hetsfullhet, hvarmeo man i olika stater söker omgärda hvad 
som hörer till minväsendet samt den tystlåtenbet torpedfabri" 
kanterna fordra vid leveranser, innehåller elen förra a[clelnin
gon blott en historik, och don senare en vtlig beskri[nina af 

" b 

några allmännare typer. 
Minmaterielens vidare utveckling karaktäriseras af förfat

taren till sist såsom gående ut på enkelhet, pålitligbet och 
lätthet att mobilisera samt sträfvandena på torpedmaterielens 
område koncentrerade på förbättrande af den styrbara torpeden. 

Naval Efficiency, The war-readiness of the fleet by Archi
bald S. Furd. London, Chapman & Hall, Limited 1902. Pris 
kronor 7: 50. 

>>I bel-leve the Navy has two classes of enerny - - those 
wlto say the Navy is all wrong, all rotten and not to be de
p enclecl upon in time of' war; and the other ciass, rno·re dan
geratts, and I bel·ieve rnore numerous, who say that the Navy 
is all 1·ight, and that we need not trouble our heacls about -it». 
- .~fr Arnold Porster Pinanc-tal Sec1·eta:ry to the Admiralty, 
in the House of Commons, Pebruary 22, 1902. 

Ofvan anförda fragment af ett parlamentsanförande har 
Mr I-Iurd satt som motto för en inledning, i hvilken han på det 
kraftigaste vamar för att tro dem, som med anledning af svå
righeterna i sydafrikanska kriget påstå, att tiden är inne för 
stärkande af armeen på flottans bekostnad . Han gläder sig 
vidare åt amiralitetets uppvaknande från on mångårig sömn, 
och konstaterar, att Lord Selborne och Mr Arnold-JI'orster hafva 
tagit afstånd från den gamla goda maximen >>AZL's wezt,,, er
kännand e det berättigade i vissa anmärkningar mot det bestå
ende systemet, och detta gifver honom anledning att förespå 
en ny blomstringstid för Old Englands flotta, som för 20 år 
sedan endast hade två medtäflare, men nu fyra , Italien och 
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Japan oberäknade. Si vis pcLcern, para bellum, se der en sen
tcnce, som ej endast skulle vara uppslagen på vVhalo Islands 
skjutskola utan äfvcn gälla för amiralitetet och hela flottan. 

l första kapitlet klagnr författaren öfver don engelska na
tionens obekantskap med och ringa intresse för örlogsflottan i 
·jemförclse med armeen -- märk detta är i England! - samt 
att regeringen skaffat landet en här, som är den dyrbaraste i 
i verlden, uneler det att flottan negligerats i nära hundra år. 
Härifrån öfvergår ban t ill en klar och logisk sammanfattning 
af de uppgifter, som torde komma att föreläggas L-lottan i ett 
kommande krig, särskildt underBtrykande dess roll såsom skydd 
för kolonierna: »The defeat of her Navy means to her the loss 
of India and her colonies and of her plcLce among the nations>>. 

Vidare behandlas frågan om de engelska stationseskadrar
nos sammansättning och förläggning samt konseqvensorna af 
alliansen med Japan, »the Great Britain of the East». En 
skarp vidräkning håller Mr Hurcl med amiralitetet med an
ledning af kryssames relativt låga fart vid siclan af Varyags 
24,5 knop och Chateaurenaults 24. Han anser, att inom en 
fiotta, hvilken i likhet med den engelska förfogar öfver så tal
rika kolstationer, farten gerna må ökas på bekostnad af kol
kapaciteten. 

l kapitlet om destroyGrs förklarar han, att >>trettio-knops
destroyern, hvilken väckt sådan sensation på det sjömilitära 
området, är död, och kan endast komma till lif igen, sedan 
nya framsteg gjorts i tekniskt afseende» . Helt visst får man 
hädanefter nöja sig med 26-27 knop, för att i stället få star
kare, fullt sjövärdiga båtar. Under rubriken »Engelska under
vattensbåtens roll» uppdragas de yttre konturerna till detta så 
olika bedömda vapen samt påpekas dess stora betydelse för 
hamnförsvar. Bokens senare del innehåller betraktelser öfver 
flottans stridsfärdighet samt anledningarne till det ständiga öf
verskridandet af byggnadstiden för fartyg, som konstrueras å 
örlogsvarfven, hvilket enligt Mr Hurels åsigt hufvudsakligen 
måste tillskrifvas dålig organisation. 
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Den allt igenom intressanta och läsvärda boken afslutas 
med några bilagor för jemförelse mellan de rivaliserande verlds
Hottornas styrka. 

Submarine warfare past, present and future by Herbert C. 
Fejfe. London, Grant Richards 1902. Pris kronor 7: 50. 

Ofvanståonde arbete är så till vida olikt sina franska före
gångare, att allt teoretiserande är uteslutet. Författarens me
ning har varit att i populär anda framställa undervattensna
vigeringens ståndpunkt inom olika länder, och har deri lyc
kats utmärkt, ej minst tack vare ett femtiotal illustrationer. 

l sjellva verket är denua bok den första i England ut
komna, som ensamt berör submarines, om man frånser dan
sken Hoygaards för 15 år seelan utgifna lilla häfte »History 
and Dcvelopment of SubmMine boats>>. Inledningen har till 
författare konteramiral Frcmantle, som framhåller de gränser 
inom hvilkas omrttde undervattensbåten är hänvisad, men som 
till ika medgifver, att den inom dessa gränser är ett i hög grad 
frnktansvärdt vapml. Ett apendix till denna inledning utgö
res af förre chief eonstruGtorn Heeds förutsägelser om kom
mande tiders sannolika utveckling i submarine wwrfare. 

l en något bizarr oordning kommer sedan kapitel på ka
pitel bebandlanc!e undervattensbåtens konstruktionsgrunder, 
dess n ppträdancle i krig o eL taktiska vänle, dess berättigande 
från folkrättslig ståndpunkt m. ' m. samt en kurtare historik 
öfver dess utveckling ända från slutet af 1500-talet. 

Några nya synpunkter utvecklas egentligen icke, men 
detta har tydligen ej heller varic författarens afsigt, utan dess 
mera att genom en lättläst, för hvem som helst begriplig, bok 
väcka intresse för ett nytt vapen, som i seklets början är på 
väg att inrangeras bland den effektiva sjökrigsmaterielen. 

Tidsh"ift i Sjöviisendet. 28 
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l<ongl. Örlogsmannasällskapets täflingsämnen 
för år 1903. 

J. II vilka anordningar böra vidtagas å Hottans fartyg, 

kolpråmar och kajer för att beforcl ra hastig kolning? 

2. Har svenskn flottan vid utförandet af sin roll som 

landets förs ta försvarslinio bebo f af depoter förutom de nu va

rande stati onerna? 
3. Är flottans artilleri i bebof af Hera kalibrar och i så 

fall hvilka? 
4. H vi lim åtgärder kunna vidtagas för att uppmuntra 

skeppsbyggnaden inom landet? 

5. Kan ej lönande svensk rederirörelse mod moderna 

segcHartyg på aflägsna länder åstadkommas? 

G. Hvilka prof böra ett nybyggd t fartyg underkastas, 

innan det användes i eskader, och huru böra dessa anordnas? 

7. H vilka äro fördelame och olägenheterna af flytande 

bränsle i sjöångpannor med särskildt afseende på vår flottas 

olika fartygstyper? 
8. Fritt val af ämne liggande inom området för Kongl. 

Örlogsmannasällskapets verksamhet. 

T äfl.ingsskrift bör, åtföljd af förseglad sedel, bvilken upp

tager författarens namn och vistelseort eller också ett valspråk, 

vara ingifven till Kongl. Örlogsmann asäll skapets sekreterare 

senast den l nästkommande September; kommande å Sällska

pets bögtidsdag för skrift , som blifvit tillerkänd pris, Sällska

pets medalj i guld eller silfver att utd elas. Täflingsskrift, som 

icke kan belönas med pris, men likväl anses förtjent af Säll

skapets erkännande, kan på högtidsdagen erhålla hedrande om

nämnande. 
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... Sku.lle don förseglade sedeln, hvilken åtföljer skrift, fiom 

bhrv1 t pnsbelönt, enelast innehålla val språk, tillkännagifvcs så

dant under första hälften af November månad i »Post och In

rikes Tidningar» med anhållan att författaren ville t.ill Säll 

skapet uppgifva sitt namn . 

. Såvida författaren af inlemnad täf-lingsskrift icke tillkän

naglfvcr motsatt önskan, förbehåller sig Kong!. Örlogsmanna

siillskapet rättigheten att i sin tidskrift offentliggöra el ensam ma. 

Cnrl skrona i December 1902. 

Sekreter·a'ren. 
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