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Isbrytare. 
F ii r<' d ra g håll e t inför Sjöofficerssällskapet ck n :20 februari 1912 

af kaptenen H . Li ndbL>d. 

Innan jag öfYergår till själhra isbrylarfrågan , skall jag 

med några ord beröra beskaffenheten af de hinder isbrylarne 

ii ro afseelda all undanrödja, s~irskildt med afseende på Östersjön. 

Isen kan vara af flere olika slag, af hvilka de vanligaste ~iro 

blais, tallriksis , issörja, snösörja och packis. Beroende på rör

lighe ten särskiljes på fast is (Y id kusten ) och clrifis (i ha f vet) 

oc h beroende på ytans jämnhet på slätis, skrofis m . fl. benäm

ninga r. 
Blåis eller kU.mis uppst rtr då sjön elirek t fryser. Den kan 

uppnå en tjocklek af 75 cm. och är alltid forcerbar, ehuru snö

iJl•tiickning, äfvcn en tunnare sådan , betydligt kan hindra bryt

ningen. 
Jssör.ia bildas vid yttre kanten af e ll isfält , då isen af sjö

gan gen söndermales eller ock vattnet under sjögång fryser till 

tallr iksis , som af påYind hopas mol iskanten. 

Snösö rja bildas på liknand e .säll, då snö samlats på va tten 

~·ta n. Sörjebandens djup äro beroende af vindens styrka. Dy

lika band äro lätta all genomgå vid utgående · ur isen, men 

giira ett ganska stort hind er vid forcerin g mot isen , då sörjan 

pac kas mot iskanten. Fryser sörjan kan den bilda ganska svår

forcerbara band. 
Packis bildas genom blåisens sammanskjutning i följd af 

1·ind och ström. Isen br.vtes af pressningen i oregelbundna zig 
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zaglinjer och skifvorna skjutas på hvarandra. Det hela sam_ 
manfryser så till en fast massa. Fi1ines snö på isen hindras 
skjutningen mer eller mindre och isen söndermales i stället 
till bitis och sörja. Ofvannämnda af klenare is bildare packis
band kunna vanligen med eller utan ansatser brytas. 

Graf packis bildas vid storm, i det att drifvande isfält 
hindras i sin framfart af en rad ulklippor och uppgående 
grund eller en fast isl-:ant, som gör tillräckligt motstånd. Bandets 
tjocklek och bredd bero af isfältets vidd och vindens styrka. 
.Tu större isfältet och vindtrycket är, desto starkare är press
ningen , som utvecklas, och des to djupare och bredare blir ban
det. Isband af 10 till 15 m . tjocklek hafva ofta observerats. 
På ställen, där vattnet är grundt , tager isen bollen och upptor
nar sig öfver vattnet till smärre isberg. Inträffar köld, frysa 
isbitarne tillsammans i vattenytan till en fast massa men de 
undre lag1·en förblifva i löst tillstånd. Det hela täckes stundom 
a f snö, som u tf y !ler ojämnheter och gifver bandet utseende af 
vallar. Grofva packisband äro alltid svåra att forcera. Hafva 
de betydande bredd och tjocklek och därtill äro bildade af 
svår blåis (såsom omkring 50 cm.), kan mian säga att de äro 
ogenomträngliga m ed användande af endast forcering, hvaremot 
sprängning med dynanrit under gynnsamma omständigheter 
och lämpliga anordningar visat en utm~irkt effekt. 

Drilis uppstår af olika slags is, då densamma i s tör re eller 
mindre fält eller stycken af vinelen utföres i hafvet. Drifisen 
är därför af mycket olika art och kan i följd cläraf vara mer 
eller mindre hinde1·Iig för traf iken. 

Sc vi litet på de klimaliska förhållandena kring våra egna 
och våra gnmnars kuster, finna vi till att börja med, huru 
lyckligt Norge är lottad t i jämförels e med Östersjöländerna. 
Tack vare Golfströmmen erbjuder Nordsjön, huru kall och 
snöig den än kan vara, sällan eller aldrig ishinder och norska 
Yäslkusten behöfver inga isbrutare. Stagnation i sjöfarten i 
Kristianiafjorden, på Sveriges västkust och i Öresund inträffar 
endast under stränga vintrar och man fördrog förr utal1' vidare 
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oliigen heterna, då så inträffade. Med våra dagars fordringar på 
regelbunden trafik har saken dock kommit i ett annat skede, 
od1 vintersjöfarten och isbrytarfrågan har med hvarje ogynsamt 
a r, som inträffat, blifvit af allt större ekonomisk betydelse. Sär
skild ! har man i Sverige l ifligt intresserat sig för frågan, hvarom 
den oms tändighe ten bär vittne att e tt fl ertal europeiska isbry
ta re ä ro utgångna från svenska verkstäder. 

Kristianiafjorclen , som räknad från staden till Ferders fyr 
i !l\ id hafve t är något öfver 50 sjömil lång, belägges under kallare 
1inlrar med is, som kan uppnå en tjocklek af 25- 50 cm. Den 
inre fjorelen och hamnen är äfven uneler vanliga vintrar frusen. 
D c~sutom kan fjorden i följd af .stark hafsvind fyllas med drifis, 
SCill, då elen skrufvas in, bildar packisband af ända till 3 a i) 

meters tjocklek, stråekande sig tvärs öfver fjorden ända upp 
ti ll det smalas te stället vid Dröbak . 

E rfarenhelen från Göteborgs hamn har visat , alt såväl 
hamnen som inloppet ungefär hvartannat år har ishinder, som 
dock endast hvart 5:te år är af så svår beskaffenhet, att trafi
ken hindras cläraf. De svåra vintrarna komma dock lika litet 
hiir som annorslådes regelbundet utan kunna t. o. m . följa 
pa hvarandra. Särskileli kalla vintrar under de sei1aste de
cenn ierna hafva varit 1870, 71 , 75, 81 , 88, 93, och elit kan 
iifven räknas 1912. 

Fö rflytta vi oss så mot söder, komma vi, innan vi passera 
ill i Ostersjön, till norra E uropas viktigaste trafikled, Öresund. 
D< k limatiska förhållandena härslädes äro väl något mildare 
ii n vid västkusten, men andra omständigheter verka därhän , 
a lt is förhållandena här icke åro af lättare art om ock af kortare 
1·arak tighet. Det torde vara ganska sällsynt, att Sundet genom 
ih ulla nde köld och stiltje i förening isbelägges med stark kärnis 
cc-h hiinder detta någon gång - i medeHal hYat't 11 år - så 
uppbryles isen åter snart af storm och högvatten. Vanligare 
ii r, a lt isen under stränga vintrar inhämtas af ström och vind 
siiderifrån (drifis ända från Tyskland har observerats på dc 
llWdföljande prickarna) och gifver då upphof till ispackningar 
och upp torningar längs sundets stränder och grund , hvaraf se-
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dermera bildas för navigationen mycket besviirlig drifis. 1 

synnerhet torde södra delen ·af Sundet vara hiiraf bes\·ärad, 
under det den norra trängre delen såsom djupare ä r mera 
isfri och ishinder därslädes af mindre varaktighet. För att 

visa hurudana ishinder i Öresund kunna uppstå, må nämnas 
att det utanför Malmö händt, att isen vid s tar k väst och 
nordväst sk jutit upprepade gånger och blåis däremellan bi ldats, 
så att hamnen varit stängd af ~inda till 8 s t. vallar, höjande 
sig iinda Lill 3 m. ofvan vattnet och afskilda ar mellanliggande 

klenare isband. 
Östersjöns klimal har som bekant mera karaktär af kon

tinental- eller inlandsklimal än af hafsklimaL Dess Yintrar 
~iro jämförelsevis kalla, dess somrar varma. För hela Ös ter
sjön är medellemperaturen und er jan. och febr. under frys
punk ten, i ty att nollisotermerna gå upp öfver Julland och 
sedan längs norska kusten. Af svenska hamnar äro Trelleborg 
och i än högre grad Ystad endast undanlagsvis uneler kalla 

vintrar besvärade af ishinder. Svårast var delta hinder 1893, 

då hamnarna Yoro s tängda af drifis ungefär hela febr uari 

månad. 
Af de tyska östersjöhamnarna lida de mest af ish ind er, 

som äro belägna inn:anför något >> haff». Sådana städer som 
Steltin, Pillau , Memel hah·a därför uneler kalla Yinlrar stora 
svårigheter att kämpa emot, för att h å lla sin sjöfart öppen. 
Likadan l är förhållandel med del ryska Riga und er del · att 

Libau och Windau, tack vare sitt gynnsamma hige ytterst sällan 

iiro stängda af is. I synnerhel gäller detta om Libau, som har 
denna sin isfrihel alt Lacka för sina stora framsteg i merkantilt 

afseende, i del sjöfarten här kan fortgå ostörd ! hela vintern. 
r\tl staelen en gång lyckliggjordes med en stor och dyrbar krigs

hamn härleder sig troligen äfven af samma orsak. Denna glädj ~ 

blef dock, såsom Yi veta, af kort varaktighet. 
Vända vi nu blicken till vintersjöfarten i norra Östersjön 

och dess hafsvikar, så är det allom bekant, att denna sedan 
iildre tider inskränkte sig till postkommunikationen mellan 
Gottland och Sveriges fasta land, och mellan Finland och . Sve-
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rige öfver .\tand. Sedan gammalt var man nämligen hos 
liksom på andra sidan Bottniska och Finska viken van 
nit a ll utrikes handel till vintermånadlerna afslannade. 

oss, 
vid, 
E . .l 

h Il er var någon trafik öfver Östersjön tänkbar under strängare 

ri nt rar med de då använda segelfartygen. Under mildare vint
rar kunde visserligen någon djärf l'apten i dec. eller jan. 
ell er på dren i april aflämna sin saltlast, men detta var dock 
und a n Lags fall. 

Den enda kommunik ationen vintertiden i dessa trakter 
\· ar pos tföringen. 

Men ej blott i länderna ,·id polcirkeln rasa snös tormar och 
islleliiggas haf, sjöar och floder till hinder för kommunikatio

JH'n. Sådant inträffar åfven of ta i sydligare trak ter såsom i 
mel lers ta Europa, ja t. o. m. stundom invid Meclelhafvets kuster . 
His to rien vet förtälja om vintrar, då Italiens floder varit be
lagda med tjock is, då Adriatiska och Svarta hafven varit helt 
och hå lle t frusna, då, såsom vin tern 1739- 40 \·ägarne på Pyre
nei ska halfön voro betäckla m ed 2 ;'t 3 m. snö, Zuider See pas

sera des med häst och Thames-floclen var frusen i veckotaL Så
som bevis på ovanligt kall ,·inter anses det vara atl Thames

fl od en, oaktadt det britlisl'a örikets mycket tempererad e klimat , 
en hi ngre tid är frusen. Såclant uppgifves hafva inträffat åt
min stone 13 gånger uneler vå r tidräkning. De sista gångerna 
dPtta inträffade var 1871, då man höll marknad på floelen och 
H;H l, då den för en kortare tid låg frusen. 

Uppgifter finnas äfv en, som omtala att Östersjön L. o. m. 
\ ordsjön till s törre delen varit frusna, då man färdats på isen 
tndlan Estla nd , Gottland och Oland. Huruvida öfverdrifl vid

lader dylika uppgifter är \·ä l num era ej möjligt att afgöra, men 
d(• iiro dock bevis på , alt tidtals inträffat köldförhållanden \·ida 

st rii nga re ä n dem den nuvarande generationen upplefv•a t. 

De tidigast använda medlen a ll aflägsna ishinder bestoclo 
i am·iindande af hanelkraft - sönderhuggning med klu bbor m. 
tn . och sågning- samt språngning med krut. Den förra me

loden har sedan äldre tider anv~ind ts af hvalfiskfångare i polar-



- 352 -

liafven vid farlygens lösgörande fr å n is. Den senare me toden 

nm ligen för att befria floder och rinnande va tten från ispack

ningar, hvilka h ota t förstöra broar och byggnader och fra 111 _ 

bringa öh ·ersvämningar. Den kalla vintern 1788- 89 använd es 

spriingningen försia gången ve terligen i Mulhausen , rlär Rhen

fl oden var betäckt m ed l m . tjock is. I s tor skala gjordes 

försök m ed krutpeta rd er 1845 i Holland , dock ulan synnerliot 

l F 
o . 15 

resu tal. . ran m ed le t a f 1800-talel h afva el ylika försök utförts 

å ' Veichseln , Od er och Narva. Krut inlagdt i papp- eller 

trä lådor, bleckrör eller ~r l as fl as k or sän kles m ed en stånn· 1 __ ') 
1.,. 1 ' tl ' '-' -

n1. und er isen och anländes på ga lvani sk väg. Resullalen voro 

mycket växla nd e beroende p å olika anordn ingar och särskilclt 

erfordrad e undanskatlandet al· dc sönd ersprängd a isstyckena 

m yck e t a rbete m ed· handkraft , ehuru flodernas rinnand e vatten 

i hetydlig grad und erläll nde m·belel. E fl er dynamilens uppfin

ning användes iih-eu della sprängämne, inneslutet i pergaments

hylsor och bleckrör,dock , såsom de t tyckes af dc m'ånga rela

tioner, hvilk a härom finnas i den tekniska lillera turen, utan 

\'idare fram gång. 

l rinnande vallen b lir dock sprängningar förd elaktiga. Med 

sy nn erli-gt god! resultat anvii nd es dynamit vid issprängningar 

a Rhönc vid Lyon 1872. Arven på Donau, E lbe, Seine m. fl. 

flod er hah·a sprängninga r ofta utförts i ganska s tort omfå ng. 

För rena sjöfartsändamål användes i ä ldre tid er issågning 

i förening m ed isplogning, d ii r sådan t Hi m p a de s ig. Sålunda 

berältas det, alt Cunardlinjens första ångare Brillania i januari 

18-!-! frös in i Bos lons h amn . Då ångaren skulle a fgå, befan ns 

isen va ra 2 fo t tjock å en disla·ns af 7 eng. mil. S tadens 

innc\·åna re till sköto dock nödiga m edel och en 100 fot bred ka

na l uppsågades i isen, hvilk e t tillgick så a tl m an först med 

en isplog, dragen af hästa r, ska r 2 paraleila skå ror 7 tum djupa 

och sederm era ut sågade ur ba nd et slora k vadrater m ed 100 

fol s sidor, !Hilka m ed hästar och en m yckenhe t manskap dref

vos unel er isen på sidan om rännan. Efter 2 dagars a rbete 

var fa rtyge t befriadt från sin ofrivilliga fångenskap . 

Redan 1837 torde m an på Delaware-floden begynt använda 
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.en hj ulå ngare af tri.i, i fören s ta rkt a rmerad m ed j ~irn, till 

i.,bry lning. Senare hafva till samma ändam ål användts farty g 

p:1 S: t Lawrence- floden 1855, i Holland 1861 och i Skottland 

J8t36, dock öfverallL u tan synnerligt resu ltat. 

Det första praktiskt a nvändbara isbrytarfartyg i E uropa 

upps tod i den stora hand elss taden Hamburg 1871. N ordsj ön 

ii r i allmiin he t isfri, men så ä r ej fall et m ed E lbes nedre del , 

~om niis tnn h vnrje år åtminstone delvis betäckes a f is. Sedan 

blirja n a f 1860-l:alet had e man på E lbe i s tiillet för de förut an

l'iindn hjulångarne begynt använda bogserbåtar m ed propeller 

or h dessa visade sig snar!, korta och breda som de voro, m ed 

stiirrc fördel kunna anviind as i:ifven i drifis , än s törre ånga re 

med betyda nd e m askinkrafl. l följd af sitt egentliga än dam å l 

kun de desamma dock icke fullt ap teras fiir isbry tning. Då 

diir fö r under vintern 1870- 71 en ovanlig t sträng köld total! 

hiim madc sjö farten till Hamburg och m edförd e stora förluster , 

i n ~ åg m an att mera effektiva å tgärder voro nödv ~i ndiga. Vid 

et l m öte ar personer, intresserade för sjöfa rtens upprätth ålland e 

u tsågs därför en k ommille >> zur Beseitignng ki.inftiger E issper

rungen der E lbe >> . Bland· dess första å tgärder . va r att utlysa 

en allmiin täflan för erhålland e af de bästa inrä ttningar för 

det ta iindamåls vinnande. Vid denna liiflan inlämnades icke 

mindre iin 24 förslag, i h vilk a de mesl olik a metoder för is 

hind rens a flägsnanch~ . projek lerad es , såsom mas kin sågning, 

isens krossande m ed s tora hannnare eller klubbor m. m. dyl. 

Pri set tillerkändes Tysklands främ s te skeppsbyggare elen känd e 

~ kcppsm ~i lnings inspek !ören vid N ordsjöha mnarna F. SLeinhau s, 

ln ilken med led nin g af den s lora erfarenh et, han vunnit vid 

skr ufbogserbå tars använd ning till isb ry tning i Elbe, had e kon

slrue randt e ll fartyg enkom för de lla å ndam ål med skrof ar 

sii regen lyp och för.sedt m ed en ];:raftfull maskin. Fartyget, 

s u m byggdes o medelbar t därpå och kom i verksam het redan 

i dt>c. 1871 är kiindt und er n amnet »E isbrecher h och måsl r 

li lan gensaga anses som urtype n för de nu i Europa am·ända 

bb ry larefar lygen . 
H nfvudiden för en isbrytare af denn:l typ ii r , a ll e l! tungt 
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~wh starkt byggdt skrot' med stor maskinkra ft drifves 111ot 
isen , hvarvid törskeppet i följd af sin sluttande förstäfs- och 
förkölsform tvingas a tt sk juta upp på isen, som krossas genonl 
dess tyngd. Skrofvets fonn karaktäriseras af att Hingelen ä r 
j~im förelsevis l i ten i förh ålla nd e till bredden (vanligen endas t 

cirka 1! gånger) dels för att härigenom öka fartygels manöver
fi1rdighet d. v. s. lätthel att i synnerhel i isen vänd a, dels att 
med undvikande af plana och paraleila ytor, hvilka bidraga till 
at t fartyget fastnar i isen , gifva fylliga och k onvexa former, 
hvarigenom fart yget äfven erh å ller en större m ots tåndsförm åga 

mot ispressning och clri fisen lättare kan söka sig väg under 
far tyge t. Breelden bör för ö fri g t vara stor för a tt rännan skall 
IJiifva bred och iskrossning fullständigare. Fö rskeppe t utmär
ker sig genom sin fylliga bog, sin utfallande s täfform och sitt 

sluttande köhmclerl opp. Genom denna s. k . >> skedfo rmiga " bog 
skjuter fart yget upp på isen och bryter densamma genom sin 
tyngd. Akterskeppet åte r har en jämförelsev is skarp form ned
till, hvarigenom fartyget blir möjligast djupgående och erhåller 
s tor styrlast, dels för a lt propellern och rodret så m yck e t som 
möjlig t skola blifva oå tkomliga för isen och den förs tnäm nda 
kunna arbeta des to verksammare dels för alt aktern , genom 

att obehinclradt kunna sä nkas, underlätta r försk eppe ts hö jning 
till s det tvärt utåtbu klad e hvalfvet når vattenytan och genom 
det härvid uppståend e mollryck e t y tterligåre ökar bogens b ryt

ningsförmåga. 

En dylik för isbrylni·ng lämpad fartygskropp blir icke, 

hvad man kallar en god sjöbå t u tan i följd af sina m er eller 
mindre halfcirkelform iga tviirsektioner benägen a ll starkt rulla 

förutom att försk eppet i fö ljd af sitt ringa d jupgåend e lä tt 
dri fver för vind en och vid backn ing visar stor benägenhet a tt 
svii nga åt motsall h å ll mot det, lwar tå t propelle rn verkar. Till 

någon del kan denna olägenhet afhjälpas därigenom a tt , då 
i ~brytning id; e ifråga komm er, fartyget kan läggas på en annan 
lastvattenlinje genom all. fören sänkes och aktern höjes. För 

all verkställa en elylik omba lansering anbringas akterut va tten
ballastlankar af sådana dimensioner att fartyget kan tr immas· 
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efter beho f, i det att Lankarne hå11as tömda vid gång öppen 
sjö eller svag is, fyllda åter vid svårare isforcering. 

I Amsterdam , där man m ed ganska ringa fra mgång redan 

tid tgare kämpat mot hinderliga isförhållanden, byggeles om 
kr ing å r 1880 ett fartyg , h vi lk et ,·erkacle på ett alldeles motsalt 
siil l nä mligen genom att uppl yfta isen. Fartyge t, som få ll 
namnet isplog på grund af sitt verkningssätt, hade en kullrig 
öfverbyggnacl, som är högst på millten sa mt en uneler vallnel 
ul ~ta cnde plogartad s täfförlängnin g. Vid angrepp skjuter den 

na under isen , som höj er sig upp , till s elen brytes i s tycken , 
lw il ka glid a ned längs fartygets sid or. Man hade gjorl sig 
st ora förhoppningar m ed delta fa rtyg, men elen kalla Yintem 
188 1 gäckade dem totalt. Fartyget kunde elen vinte rn intet 
ulriilta . För packis lämpar sig nä mligen ej denna fartygsform . 
Sam ma blir förh ålland e t m ed fartyg förseelda med ramm . 

Vida re hafva vi de amerikanska isbrytartyperna, Mven de 

mycket olika den Hamburgska . Dels användes nämligen till 
dl'll a ii nd am ål i ha fshamn ar och på floder stora hjulångare med 
mn ciJ.er mindre afnmd ad f örk öl och stäf dels å ter s{lsom 
jiin n- iigs fii rjor å de Stora sjöarna, far tyg af en siiregen typ med 
propeller i såvä l fören som a ktern . 

P å grund af dessa i de båda olik a ' ärldsdela rna uppk omna 
<;lika slags isbrylarkonstruktioner och frånsedt den h olländska 

i ~plogen , som numera ej n ågo nstans användes, särskilj er man 
i\ hry tarfartygen i tvenne h u f v ud typer, n äm ligen: 

l) den europeiska typen och 
2) den amerikanska typen. 

H u fntdprincipen för bägge dessa typer är så till vid a ge
llH·nsam, som el ensamm a går ut på alt isen krossas genom 

t~·ngclen af fartygels försk epp, hva n ·id dock vid den amerikan
ska typen den r ent m ekan iska iskrossningen underlättas för 
ll ll'd clst vallenströmmarna fr ån förpropellerna. 

Den europeiska isbrytartypen leder sitt ursprung fran den 
!'ii r u t om La lade Hamburgska Eisbrech er l. Dennas form och 

iifriga egenskaper hafva i stort sett bibehållits med undantag 
a f fiirs täfven och försk eppet, som und er tidernas lopp und er-
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gåll vissa förändringar. Denna ulan lvifvel viktigas te delen af 

fartyget gafs ursprungligen en n ågot fyllig form med utfalla nde 

släf och sluttande förkölsunderlopp för n tl fart yge t möjligast 

liitl skulle lwnna skjuta upp på isen. Denna försk eppsfonn, 

sådan den först kom till användning för Hamburgska i·sbry laren 

"Eisbrecher J ,, visade sig vid isbrytning göra god nytta, lwar

för den noga följdes fiir de n~i rmast följande isbrytarna . Så 

smånin gom utvecklad es emellerlicl densamma därh~in , alt bogen 

gjordes allt m er och m er fy llig ell er skedformig med s trakt 

kom ·exa vatt enlinj er. Er farenh elen visade dock snart, att den 

fullt konvexa bogformen var s~irskilclt vid brytning af packis 

och snöbetäckt is synnerligen ofördelaktig, i det a ll vid denna 

bogfo rm issörja n och sn ön hopades tillsam mans till en till far

tyge ts bog vidhäftande vall eller bädd, som afsevärdt hindrade 

eller a lldeles omöjliggjorde fartygets framfart genom isen. För 

den skull återgick m an vid sena re isbrylarkonstruktioner till 

den 11rspnmgliga formen och l. o. m . ~innu lä ngre åt det 

molsalta hållet, ll\arigenom isbryl a rn e till slut erhöllo en skarp 

bog, so m vid fartygels framfa rt verkar mera sbirande eller 

klyhande och som därrör visat sig erbjuda åtskilliga före träden 

framför det sk edformiga, fylliga försk eppet. 

Detta senare slags förskepp torde m1m era vid konslrnktion 

af isbrylarfarlyg nra alldeles frångången och kom sista gån

gen till synes hos den år 1889 för finska s ta tens r iik ning byggda 

isbrytaren >> Murlaja >> . 
Den skarpare isbrylarformen å ter , som ·eft er det fö rsta 

med dylik bogform år 1891 konstru erade isbrylarfar lyge t, sven

~ka kanonb{tl en »SYensksunch få ll namnet Svensk sunds-typen, 

\an n först i början af 1890-Lal et insteg, men har sedan dess 

legat till grund för nyare isbrytare af elen europeiska typen. 

Fiire kanonbåten SYensksunds k o nstruktör, numera aflidne ma

riniih·erdirektör S. \V. SYensson, tord e dock finske ingen jören 

R. Runeberg i S: t Petersburg hafva varit den, som först fäste 

uppm ~irk samhelen på den skedformiga typen s ol ~i genheter , i det 

han redan å r 1889 som m edlem i expertkommitt en för finska 

ishry lnren »Murtaja's , konstruktion påpekade önskdirdheten 
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nf dc skarpare formerna. Ingenjör Runebergs ås ikter vunno 

.e111ellerticl då ej något beaktande och Murt a ja byggdes som be

kan ! efter den äldre sked formiga typen . Länge såg man också 

111 ed rä ddhåga p å den nya skarpa bogformen och det dröjde 

~i nda till slutet af 1890-talet, innnn densamma vann allmännare 

hurs kap hos kons truktörerna af isbry larfartyg. 

Den isbry larly p, som kallas den mnerikansku, kom först 

iill allYiinclning vid de stora j~inwägsfärjor , som trafik era sjö

arna Michigan och Huron . T Michigan-sundet , som of ta }ir 

fylld! a f is , had e m a n på sin tid m ed sådan framgång anv~indl 

sig a r metoden att lwcknnde taga ·sig fram m ed fartyg, sty rd a 

fran isen förm edelst linor, all delta ingaf am erikanske ingen 

jii ren Frank Kisby tanken, att för isbry tning anbringa en pro 

pelle r i ett fa rtygs förstäf. Detta förslag kom år 1887 till ut

föra nde för Firnvägs färjan S:t Ignace, som år 1893 efterföljdes 

af sys terfartyge t S:L Marie, h vilk a fartyg sedermera \·isa t sig 

som sy nnerligen god a isbry tare. 

Arbetssät te t h os isbry tare a f den amerikanska typen , hvil 

krl i princip består däri, alt fö rskeppels t yngd krossar isen , 

som därjämte angripes och bortskaffas a f förpropellerns vallen 

~~ riimmar, lord e förtj ~i n a el t n ~irm ar-e omnämnande. 

Vid bry tning af fast is går fartyget framåt för beggc ma

skinerna sam t drifves mot isen, som på vanligt säll sönder

krossas af fartygels tyngd . Genom förpropellerns sugning ick e 

blo tt minska s tenel ensen till svall våg framför fartyge t, ulan 

iih,en ås tadkommes en vattenförlunning för öfver und er isen , 

~a a tt del isen direkt uppb~irande vattentrycke t förminskas. 

Il\ a rigenom brytningen i hög grad und erlätta s. E rfarn ehelen 

h ~t r ock visat a lt 10- 15 cm. fast is bryles allenast af förp ro

pel le rns sugn:ing, inna n bogen ens n å ll iskanten. 

Vid genombrytning af pa cki·sband blir a rbetssä tte t nagot 

annorlunda. Niir isbry taren , drifven af akterpropellern, når 

ett dylikt isband, får förproppell crn för st arbeta för back, Jwar

\" id af elensamma starka va ttenströmm a r kaslas för öher och 

pressas in und er packisbande l, hvars und erliggande mindre 

bundna isblock lösgöras från livarandra sa mt f rå n b efintlig snii 
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och sörja. Då omedelbart därefter förpropellerns rotalionsrikt
ning omkastas, uppslå akteröfver gående vattenströmmar, so111 
utsuga de lösgjorda isstyckena tillika med sörjan och snön och 
drifva desamma vidare akter öfver längs fartyget tills de gripas 
af akterpropellerns valtenströmmar och af dessa föras akter o1i1 

fartyget. Genom dylika växelvis upprepade anfall underifri'tn 
å packisbandet skingras så småningom de understa och större 
isblocken, hvarigenom det uppbärande trycket minskas och clet 
i de öfverliggande undergräfda lagren uppstår en benägenhet 
till sänkning, som, beroende på packisens beskaffenhet och den 
rädande temperaturen, möjliggör isbrytarens framtrtingande. l 
öfrigt variera de nu omnämnda arbetssätten i sin mån all tefter 
isens beskaffenhet och sammansättning. Vid genombrott af 
svå rare packisband måste ofta nog explosiva ämnen tagas till 
h _Fil p för isstyckena~ söndersprängande. 

På grund af det nu omtalade arhetss~ittets natur spelar vid 
den amerikanska typens fartyg själfva fartygsformen ej sam ma 
roll som vid elen europeiska. De förra kunna utan olägenhet 
göras längre i förhålland e till bredden och lik Yäl lack vare de 
bägge propellrarna bibehålla en mycket god manöverförmåga. 
Härvid bör dock icke längden tilltagas så stor, all de båda pro
pellrarnas vattenströmmar icke kunna mötas midskepps, i hvil
ken händelse bortförandel af isblock, snö och sörja i hög grad 
försvåras. Förskeppet såväl som akterskeppet göres emellertid 
relativt skarpt för att gifva möjligast rika vattentillgång åt pro
pel lrarna , hvilket särskilett är af vikl för förpropellern , så att 
denna må pressa fullt effektiva vattenströmmar föröfver för 
isens rasering. Någon styrlastighet är vid denna isbrytartyp 
icke nÖ(hänclig, utan arbeta dessa isbrytare i det närmaste på 
ji1mn köl. Propellrarna böra ligga så djupt, all de icke kom1Wl 
i beröring med fast is. Den aktra propellermaskinen konstrue
mcles ursprungligen med omkring dubbelt så starkt effektbe
lopp som den förliga maskinen, men har man så småningom 
iifvergåll till proportionen 3 till 2 eller 4 till 3, och numer:l 
flirordas af flere fackmän, alt maskinerna böra vara af samma 
slyrka. 
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Af särskildt intresse vid konstruktionen af isbrytarfarlyg iir 
fi iru lom fartygsskrofvets allmänna, nu i stort sedt behandlade 
form ,en del andra betydelsefulla faktorer såsom storleken af 

j"Drs täfvens anfallsvinkel mot isplcmet, j"artygssidornas lutnings

uink el, trimningsj"örhålfan1dena, drifkraj"tens storlek, manöuer

j"Dnnågan m. m ., rörande hvilka många olika meningar kom
mit till synes. I regel torde det möta intet eller föga hinder 
aU med isbrytare af endera af de båda nämnda typerna bryta 
fas l snöfri is äfven af betydande tjocklek. Annorlunda ställa 
sig däremot förhållandena vid genombrylandet af grof snöbe
tii. r k t is eller af svår packis , då framför allt isbrytare med cn
d,ts l akterpropeller vid ansatsers tagande lätt blir fastsittande. 
\ 'id forcering af packis brytes nämligen icke densamma sönder 
i smås lyeken utan skjules åt sidorna samt pressas mot fartygets 
hordhiggning. Blir elen därvid uppkomna friktionen så stor, 
~ l! ! fa rtyget stannar, så är maskinkraften ej mera tillräcklig 
a lt få fartyget i rörelse vare sig fram eller tillbaka, ty som be
ka nt är friktionen större vid förändring från hvila till rörelse , 
iin under själh-a rörelsen. Har däremot isen varit tillräckligt 
fas t att tillåta förskeppet att i någon mån höja sig på densam 
ma, och fartyget stannar tillfölje af sam:manlagda motslåndet ar 
f1 i k tio n en mot fartygssidorna och förskeppets höjande, så kan 
man allLid genom backning fr igöra fartyget, då ju en komposanl 
af det nppkomna trycket kommer all verka i samma riktnin!_j 
som maskinkraften vid backandeL 

Störsla benägenheten att fastna i is visa, som naturligt är, 
dc ä ldre isbrytarne enligt den europeiska typen med skedfor
ll llg bog, hvilket närmast torde bero på det s tora skjut- ocb 
fri k tionsplan ,som elen flata, breda botlen erbjuder. Detta il; 

sasnm nämndt s~irskildt fallet i snöbetäcJ.;:t fast is och packis, 
da de t breda skrohet och fylliga förskeppet liksom en snöplog 
drifver framför sig is- och snösörjan, som till sint i fonn af 
l' n ogenomtränglig massa suger sig fas l vid fartygskroppen och 
omöjliggör all vidare framfart. 

Äfven isbrytarne af den -amerikanska typen eller den euro
lWis ka typen med skarpt förskepp fastna mången gång ohjiilp-
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ligt i svårare packisbad, om de alltför djärft drih·as in i desa 111 _ 

ma. Lösgörandet kan Lillsammans med egen maskinkraft ske 

med tillhjälp af isankare eller draggar, undanskaffande för 

handkraft af de närmast sidorna hopade ismassorna m. m. 

Förstälvens anfallsvinkel mol isplanet hålles hos de fles ta 

isbrytare liten i afsikt att få förskeppet alt lätt åka upp på isen 

och såmedelst underlätta isbrytningen. Dock får ej vinkeln 

tagas för liten, så au förskarpen förmyck et bortskäres, i hvilktt 

fall fartygets förskepp endast lägger sig upp på isen u lan för

måga att bryta densamma. Anfallsvinkeln har under isbry

tarn es u l veckling gått n ed fr ån 40° till 30 och 25 o . Anmärk

ningsvärdi små Yinklar hafva de finska isbrytarne, hvilkas 

förstäfvar äro så ulfallande att endast 20° anfallsvinkel erbju

des mot isytan . 

F artygssidonws lutningsvinkel varierar synnerligen myc

ket. Tydligt är, all fa rtygets fr å n däcket lutande och konvexa 

sidor m åste underlätla brytande l och nedtryckandel af isen 

samt säkerställa fartygsskrofvet vid isskjutning, så a tt isen går 

1mder, ej öfver de tsamnw . Dock anföres, att det finnes ett 

flertal isbrytare m ed föga lutande sidor, hvilka väl visat sig 

kunna emotslå till och med ganska svåra ispressningar. Med 

de starkt sluttande fartygssidorna följer , att fartyget förlora r 

i sjöd uglighel. 
Trimningsj'örhållcmd ena hos en isbrytare böra s~irskildt vid 

den europeiska typens farl~'g v~11 tillgodoses, då man genom 

tillhjälp af a k ter! iga va len lankar k a n gifva fartyge ts förstäf den 

himpligaste bry tningsvinkeln och d~irm ed nå största möj liga 

effektivitet. Då det är a f slor vikt alt isbrytare bes tändigt bibe

hålla sin brylningslinj e, böra desamma hafva vii i afpassade 

vattentankar, så alt allt eftersom kol förbrukas , trimning kan 

sk e med vattenballast. Vid svårare isforceringar och vid an

sals kan fart ygels isb rytningsförmåga v~isenlligen ökas geno!11 

fyllandet af en eller fl era tankar, då tydligt är alt med fyllda 

vatten tankar fartygets deplacement och d ~irmed äfven dess lef

vande kraft ökas. 

Man har ä f ven begagnat sig a f fartygels omlri m n i ng genom 
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1·a tten tankar för alt losstaga detsamma, då de t fastnat i isen . 

Genom länsning af för- och fyllning af aktertankarna och tvärl

om bry les nämligen fartyget ofta lätt loss ur isen, hvarvid dock 

andra hjälpmedel samtidigt bör begagnas. 
Drif'kmj'tens storlek bestämmes m ed hänsyn till fartygs

skro fvets styrka och storlek samt m en hänsyn t ill isbrytnings

förm ågan. Isbrytaren behöfver ej vara något snabbgående far

tyg ej heller behöfver eller kan isbry tning försiggå med någun 

synnerligen snabb framfart. En hastigh et i frilt vatten af 16 

:'t 17 knop angifves ock vara tillräcklig för alt motsvara den 

maski nkraft, som kan anses nna erford erlig för forcering af 

yanligast för ekommande isband. Vid brytning ulan ansats 

spelar mask inkraften hufvudrollen, i det att härvid bry lnings

l'örmågan direkt beror af den utvecklade maskinkraften och 

ej så mycket af den lefvande kraften , såsom fallet däremot iir 

1·i <l bry tning med ansats. 

:ltcmöver/örmågan utgör onekligen en af de viktigaste fak

lon• rna hos en isbrytare. En isbrytares funktion är utom bry

landet af rännor, att vintertiden assistera andra fartyg och 

hiirv idlag är en god manöverförmåga af utomordentlig IJety 

delsc. I detta afseend e öfvertri:iffa elen amerikanska typens far 

ts g vida den europeiska. Und er det au de senare genom det 

ringa djupgåendet förut , tillika med fartygslinjernas afrundning 

förorsaka afs e v~ircla svårigheter vid styrning, kunna dc förra 

geno m modererand e och even tu ellt föriindrande af propellrar

nes rotationsriktning manövreras på ett vida fullstiincligare s~ilt. 

Fiir ökandet af manöverfärdigheten hos den europeiska typens 

isbry tare har man föreslagit Lv å eller fl ere propellrar akt erut , 

nwn har delta syslem enelast i ett par enslaka fall kommit 

till a nvicindning. 
Be träffand e propellrccrne h ar man anviincl t s{ulaua s~\ ,·ii l 

med lösa som m ed fasta blad. I Amerika synes man h~1ha 

gjor t god erfarenhet med helgjutna propellrar, under de t man 

i Eu ropa i afsikt alt kunna hyla blad i allmänhet för dem lösa. 

F'iir a ll i möjligaste m ån skydelas för isblocken böra propcll-
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rarna placeras så djupt som möjligt. Propellrarna hafva i an_ 
mänhet liten stigning saml stort omloppstal (100-110 hvarf 
per min.) samt äro numera vanligen tillverkade af nickelståL 

För att få en aning om, hvad en medelstor isbrytare orkar 

med skall jag anföra ett utdrag ur en rapport angående finska 
isbrytaren Murtajas verksamhet. 

'' Vid brytning af fast is, som i synnerhet vid kall väderlek 
lätl spricker, bör fartygel va ra i isbrytningstrim med ak tern 
necHastad, hvaremol det ej bör innehafva stor kollast. I lös 
is, i synnerhet is och snösörja, bör för och a k Ler vara jämt 
balanserade och fartyge l vara tungt, hvarför fulla kolförråder 
icke skada. I packis bör trimningen vara midt emellan dessa 
gränser. Utan ansals har högst brutits 47 cm. kränis utati snö
be täcknin g. Finnes snö på isen måste ansats tagas redan då 
isen är 25 cm. Med ansatser, hvilka vanligen tagas 100-- 200 
m., så att fartygel nål! sin största hastighe t, innan iskanten 
träffas, ernås i 40- 70 cm. is 150- 25 m. och vid svår force ring 
endast 25--10 m. lång öppning per ansats. I lös eller snöbe
täck t is fastnar fartyget betydligt, h varvid man först söker lös
göra delsamma med hastiga knyckar i det maskinen has tigt 
slås ömsom back och framåt. Hjälper ej clenan m etod måste 
manskapet ut på isen för att hugga lös fartyget strax akter om 
midskepps, där tillknipningen vanligen sker. Är isen djup 
m~'lste den äfven matas akleröfver med propellerströmmen. 
Hjälper intet annat, utföres isankare och fartygel löshifves 
med vinschen. Fastnandet kan hindras genom att rännan göres 
hred d. v. s. angreppen göras än åt höger än åt väns ter, 
ehuru härtill å tgår längre Lid och fartyget i den breda rä nnan 
iir svårt att styra vid backning, i synnerhel om vinelen är från 

sidan. '' 
För hamnarna i norra Europa har den ena isbrytaren efter 

den anflra så småningom sett dagens ljus och torde en kort
Ja ttad öfversik t ö h · er nu befintliga isbrylarfartyg i Östersjöns 
och Nordsjöns farvatten vara af intresse. 

Som förut nii.mnclt ii.r E isbrecher I den första egentliga is-
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brytaren. Den är byggd 1871 och finnes ännu kvar på sin 
.-;La 1 i on i nedre E l be men har naturligtvis fått flere efterföljare. 
Vint ern 1875-76 gjorde sig behofvet af en andra isbrutare 
all tmera kännbar för elen stora trafiken i Hamburgs hamn och 
187 7 färdigbyggdes "Eisbrecher Ih i del närmaste lik :sin 
föregångare. Ytterligare bevis på Hamburgs oerhördt växande 
sj öfa rt iir, alt staelen redan 1892 måste skaffa sig ytterligare 
tvenne isbrytare, som fingo namnen ,, Eisbrecher Uh och 
»]J be ". Dessa båda äro konstruerade med skarpa förskepp 
och hafn1 också visat sig öfvcrlägsna sina föregångare . Utom 

dr·-sa fyra nämnda isbrytare, som egentligen endast äro afseelda 
för E l bes mynning äger Hamburg ytterligare trenne mind re 

isbry tare , afsedela för hamntjänst 

Tvsldands öfri"'a h amns läder af betydenhet hafva natur-• t:: 

lig"LY is st\ småningom också skaffat sig isbrytare. Så har Stet-
lin 3 st., i Weichselfloden finnas icke mindre än fem isbrytare 
och inloppet till Bremen pt\ W eser h ålles vintertiden öppet af 
trenne goda isbrytarfartyg hvaraf den ena, ,, Donar», är pft 

i OO lon. 
Del första af de ska ndinaviska litnderna , som förskaffade 

sig särskild isbrytare för vinlersjöfartens öppenhållande var 
\ orge. Det var för Kristiania hamn och Kristiania-fjorden. 
som del första norska isb rytarfartygel >' Mjölner» byggdes vid 
l~ ockums mek. verkstad i Malm ö år 1877. Detsamma, hvilkel 

iir konstrueradt efter den H amburgska typen m ed skedformig, 
fyJ li"' boo· sam t med helt små dimensioner, har emellertid sedan 

. \:') ' b 

deL år 1878 kom i verksamhet, gjort god tjänst intill år 1893. 

da c lt andra isbrylarfar lyg anskaffades. Sedan detta år har 
'\ [jölner mwänflls hufvudsakli gen som resenfartyg och iir nu

Il lern utbjudet till försii ljning. 
Ar 1893 beslöts anskaffandel för Kristianiafjorelen af en 

andra isbrytare, lwartill ritningar uppgjordes af wenske ingen
F •ren Carl Bagge, som tidigare konstrueraclt ett dylikt fartyg 
riir Göteborgs hamn. Den nyn norska isbrytaren, som fick 

namnet "Isbjörn >> iir dock b:vggdt i Norge. Densamma iir sii-

Tidskrift i Sjöräsendet, 
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tillvida märklig, som lsbjiirn iir ett af de första fartyg, Vid 

hvars konstruktion man fr ångå tt den skedformiga typen och 

tillämpat den skarpare s. k . svensksundska bogformen. Is

brytningsförmågan är ock synnerligen til'lfredsställande, i det 

fartyget Yisat s ig kunna genomgå 35 cm. is med 7 knops fa rt 

samt mycket väl laga sig fram genom is af ii nda upp till 7~ 
cm. tjocklek. 

Danmark har godt om Låghirjor mellan sina öa r, men 

oaktadt sunden vinlertiden ofta tillfrysa äro enda s t två af dessa 

, .J y !land » och » Valdeman, k ons truerade f ii r isbrytning. För 

all göra och und erhålla ränn or har dock Danmark ej mindre 

iin 6 st. goda isbrytare, af hvilka »Thor» och >> Sleipner >> äro 

cl e nyaste. Thor är af den s. k. mel'lanlvpen och bvO'O'd 1890 
" - 00 

och a f ett deplace ment på 740 lons , und er del alt Sleipner 

har skarpt försk epp och är byggd 1896. Sleipner är anseeld 

såsom en m ycke t god och lyckad isbrytarlyp. Den är afseeld 

för öppenhållandel af scgelt·iinnan till Köpenhamns frih amn 

samt för assisterande af fartyg i Öresund. Deplacemente t är 

1,500 ton . och fa rlen i öppet \allen 1:1,,, knop . Propellern , 

som ~ir af gjutstål, har 4 lösa blad, hvilka genom apterande i 

fart yge ls aktersk ep p af en af danske ingenjören Olsen pa ten

terad torrbrunn, angihas kunna utl)\'las ulan fartv<>els torr-. . . o 

sä ttning. Fartygets trim -tankar äro inall es fyra , 1\·å förliga, 

två akterliga å cirka 70 ton hvardera. T id en att t'Ylla eller 

tömm a en tank nppgif\'eS till omkring 6 min. . 

I SYcrige byggdes de l första isbrylarf'artygel för Göteborg 

~1r 1882. Redan länge had e man under s lr~1ngare Yinlrar nöd

ga ls för utskeppning s~incla gods öh·er Kristiania och då den 

o,·a nligt kalla \'int ern 1880- 81 under ej mindre ~in tre måna

ders l id fu~lsUincl igt afskiljd e Göteborg f rå n all sjösam fä rclsel, 

bes löts byggand el a f en isbry tare. Med Eisbrecher II som när

mas te fö rehihi byggdes Yid Lindholmens Yerk stad SYeriges för

s ta isbry tare kallad Isbrytaren (senare »>shrularen J,). Fa r

tyge t, som numera tj änstgör m ellan staden och Vinga fyr, har 

hr u t i t högst 65 cn1. is . Fas l is af 25 cm. t jocldek bry ter den 
m ed 4 a 5 kn ops fart. . . 
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Ar 1891 byggel es för flottan vid Kockmns mekaniska verk 

st ad kanonbålen >> Svensksund », som konstruerades som i:o,bry

tn re och som gifvit namnet å t den förul omnämnda s. k. svensk

:-und s- lypen. SYensksuncl har visat sig äga en mycket god is

brytningsförm åga och har därför fartyge ts form lagts till grund 

!'ör det stora l'lerla!et senare byggd:;t isbrytarefartyg of el en euro

pei~ ka typen. Så beslöts, då det visade sig nödvändigt alt för 

Gi'•t eborg anskaffa ett andra isbry larfa rtyg atl använda den 

skarpa r e bogformen, såda n elen. tillämpats å kanonbå ten 

SYensksund. 

E ft er långa förhandlingar anskaffades 1895 för Göteborg 

en andra starkare och moderna isbrytare, som fick namnet 

, Isbrytaren 2 » och likaledes byggeles vid Lindholmen. Den 

iir s törre oc h kraftigare än sin föregå ngare och har bl. a. visat 

sig Hitl kunna gå igenom packis af 3 ' /2 Lill 4 m . tjocklek . Här

ti ll bidrager dess skarpa form. 
Af svenska hamnsläd er var Malmö den andra i ordningen , 

som anskaffade ett särsk ildt isbrytarfartyg. Della skedde år 

t8\J -t , då Kockmns \'erkstad fi ck i uppdrag aU bygga ett dylik! 

far tyg efl er Svensksundslyp. I sbry ta ren fick namnet >> Bore ». 

nl'll är endast på 400 ton , m en har dock visat s ig väl fylla 

'iin uppgift, som är all assistera fartyg ut och in från Malmö 

ham n, hYilken assistens få r sträckas ut meilan Helsingör och 

Drogden. E ,·entuelll skall fartyget också upprätth ålla förbin 

delsen m ellan lVlalmö och Köpenhamn. 
JI,·ad S tockholm vidkommer, så an\'ändes d~ir städ es under 

!880- och början af 1890-lalet starka bogserbålar för alt nöcl 

lor f'!ig l öppenhålla segelrännan till hufnlds laden. Dessa Yisacle 

sig dock under strängare vintrar ej tillfylles l och Lill slut beslöts 

l K\)() ans kaf fandet af en särskild isbry tare . 1897 k om så »Is

h r~· ta reH» till Stockholm från Malmö, h varest · den byggts vid 

Kockum . Farlen i fritt vallen är 12 knop. D im ensionerna 

harva fas ls!ällls bl. a . a f möjligh eten a ll kunna passera Stock

holm s slu ss, för all fartyget skall kunna h ålla t' r i segelränn a 

iifve n på Mälaren. 
Då Isbrytaren emellertid erhållit el! relativt fylligt förskepp 
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har densamma Yisat sig mindre lämplig för brytning af packis 

eller snöbetäckt fast is, hYarför förslag framkommit och utfö rts 

för förskeppels ombyggning för alt genom annorlunda bogform 

söka föi·bättra fartygets brytningsförmåga. 

Denna förändring, lwilken gaf fartyget en fullt modern 

isbrytarstäf, utfördes å Bergsunds mek. verkstad 1910. Sam. 

tidigt förlängdes Isbrytaren l m. Sedan rätt lång Lid tillbaka 

påga förhandUn gar om anskaffande[ af en andra isbrytare för 

Stockholm. Förslag har Yäckls, att den skulle bliha gemen

sam för flottan och staden, och vederbörand e myndigheter 

hålla nu på alt utred a fr ågan . E tt tilltalande förslag har gjor ts 

af öfveringenjör Hammar i Göteborg alt för flottans räkning 

bygga en isbrytare, som p å somrarne skulle ljiina som bostads

och bärgningsfartyg för undervattensbå tar. 

I Finland och Ryssland har man skaffat sig en miingd 

krafliga isbrytare bland lwilka äterfinnas Europas s törsta far

tyg för detta ändamål. Flere af dem äro byggda i Sverige. Så 

ya r fallet m ed Finlands första isbrytare , Murtaja >>, ln·ilken 

byggdes vid Bergsund 1890. Murlaja, som konstruerades me

dan elen skarpare bogformen ännu var tämligen opröfvad, är 

den siste representanten för den fullt skedformiga fylliga bog

formen. Fartyge t är på 1,000 ton, är ju nu gammalt och anses 

icke längre fylla de fordringar man har rätt att ställa på en 

isbrytare. 
Ar 1896 anmodade finska s talen ell flertal utländska verk

städer att inkomma med ,förs lag till isbrytare af dels den 

europeiska, dels den amerikanska typen, och af 6 inlämnade 

försl ag af elen förra och 8 af elen senare antog senaten elen 

engelsk a firman Armstrongs förslag till isbrytare af den ameri

kanska typen. Med denna isbrytare, som fick namnet >> Sampo », 

infördes således elen amerikanska typen för för sta gången i 

Europa. Sampo har visat sig som en utomorden tligt god is

brytare och n\ra gTannar i öster hafva också bibehållit den 

amerikanska typen för s ina senare isbry tare. Sampo kan ge

nomgå fast is af 30 cm. tjocklek m ed en fart af 81
/ 2 knop 

och har vid e tt tillfälle utan. an sats genomgått packis af 21
/ " 111· 
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tjod.lek m ed 61
/ 2 knop. Erfarenhelerna hafva med all tydlig

hel ,-isa t, alt för Finska viken s isförhållanden den amerikanska 

1 q> en i:ir bä s L 
· Nästa finska isbrytare >> T,anno >> blef också af denna typ, 

iif\'ell den byggd hos firman Armstrong. Å bägge fartygen är 

akt ermaskin en några hundra hästkrafter starkare än förmaski

ncn . Tarmo iir på 2,300 tons clepl. uneler del Sampo är på 

1,900. Begge båtarna stå und er inseende af öfverstyrelsen för 

lot s- och fyrinrättningen i Finland sa mt äro stationerade i 

Han gö. 

Ar 1891 tillsattes i Petersburg en kommill e för all under

siika möjlighe terna af att öpenhålla vinterseglationen till elen 

rYska lmfvudstaclen. I sitt utlåtande uttalade kommitten såsom 

si n f1sikt, att detta kunde åstadkommas genom kraftiga isbry

ta rfnr tyg. En af de p ersoner, som m es t arbetade för Yinterkom

m un ikation er sjöledes till Petersburg var rysl'e amiraleu ~Taka

ro lT, lwilken såväl ur militär som kommersi ell synpunkt för 

ordade byggandet af en isbrytare af Yida större dim ensioner, 

ii n ll\·a cl hittills förekommit. Resullale t blef till slut, att det af 

Ma karoff konstruerade is bry tarfartyget >> J er mack >> a f ryska 

r('gc r ingen anbefalldes till byggnad hos firman Arm s trong. 

.fl>rm ack byggdes enligt elen. amerikanska typen odL är Yiirldeus 

st iirsta isbrytare, nämligen på 8,000 ton. Den har trenne akter

liga propellermaskin er om tillsammans 7,500 ind. hkr. , hYilkn 

gifv n fartyget en fart af 151
/ 2 knop . Förmaskinen om 2,500 

hkr. har sed ermera visat sig för svag och borttagi ts. .Termack 

hvggdes för u l om för a l t möjliggöra sjöl ra fik till S: t Petershurg, 

l"iir expedit ioner i arktiska regionerna samt för alt sommarti ' l 

iippr nh ålla sjöfarten. på Sibiriens hamnar. Sin första resa till 

Xorra ishah·e t gjorde fartyget 1899, då detsamma sk ulle Yar;l 

('I l Spetsbergsexpedition till assistans. Resan utföll dock mindre 

l ~· ck l ig t i det fartygel visade sig för svagt byggcll för polarisarna 

S:i lll l måsle efter expedition ens slut afsevärdl förshirkas ocll 

n•pa rr ras. Härvid bor ttogs såsom näm~1clt den förliga maski 

il Pil och propellern. Med stor framg ång har J ermack sedermera 

arlw tat i Finska Yik en , där den vid de sYåraste isförhållanden 
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öppnat Revals hamn och för del mesta går ända till Krons talit 

och S: L Petersburg. 

För öfrigL hafva de ryska hamnsl~iderna nu skaffat :-;in 

lJVar sina egna isbrytare, hvilket ju bland annat bevisar hur~ 
handeln och sjöfarlen på Ryssland lifligt tillväxer. Så har 

Libau LYenne isbrytare >> Udali >> och >> Leelok o!», af lwilka elen 

förra är byggd i Sverige vid Motala verkslad år 1894. 

Riga, som har alt l' ämpa m ed svåra isförhållanden, har 

nu tre isbrytare. De två äldre, byggda vid Motala Yerkstacl och 

elen Slisla i dagarna leYeTeracle isbrytaren >> Peter den s tore >> , 

byggd vid Göta-verken i Göteborg. Den kom efter lYckade 

profturer häromdagen fram till sin bestämmelseort o~h fick 

genast börja sitt arbete, hvilket på grund af den kalla vintern 

ej var lätt . Man påstår, att Jermack mäst gå ner och hjälpa 

sin betydligt mindre kamrat Peter den store. Den är på 2,000 

lons deplacement och b)•ggd enligt den amerikanska typen . med 

akterliga maskinen ungefär dubbelt så luaftig som den förlig :1. 

Vi hafva i det föregående mest sett :isbrytarfdgan från 

kommersiell synpunkt ,och här ligger ju också onekl igen isbry

larnes viktigaste verksamhetsfälL I forna tider och särskilcll 

före järnets och stålets och ångans införande i fartygsbyggnacls

tekniken, kunde med vinterns inträdande ofta nog ingen segla

tion förekomma å nordligare fanatten. Genom isbrytarväsen

dets uppkomst och utveckling hafya emellertid förhållandena i 

detta hänseende väsentligen förbbiltrats och tack vare de nu tida 

isbrytarfartygen och deras framgångsrika Yerksamhet kan nu 

mångenstädes uppehållas en året rundt fortgående sjöfart äh·en 

å hamnar, som förr under månader voro stängda af is. De 

moderna isbrytarfarlygen haha på så sätt i ,· idstr~ickt m ån 

bidragit till handelssjöfartens utveckling och förtjäna för elen 

skull med skäl att af sjöfartsidkande nationer omfaltas med 

samma intresse och uppmärksamhet, som konunit öfriga sjö

Iransportmedel till del. Delta intresse får ej heller från milibr 

synpunkt svika, i all synnerhet för de nationer, hvars flottor 

nu"tste röra sig i isuppfyllda farvatten. Isbrytare kunna van-
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Iigas l Lagas i anspråk både i krigets och fredens värf, men till

Hiilen kunna dock tänkas då man ej kan sända en vanlig is

brytare alt bana väg för örlogsfartygen. Denna sak tyckes ju 

0 eks{1 haf,·a beaktats af ,;år östra granne, som enligt synliga 

uppgifter inrättar sina sista stora slagskepp för isbrytning, där

,·id Lagande borl rammen. 

H vad oss själfva belriiffar, så kan ju frågan om särskilda 

is/nylarbåtar ju anses som i det närmaste löst. I Karlskrona 

hafva Yi ju Alle och Bore samt 85 ,000 kr. till byggande af en 

tred je isbrytare, som visst skall blifva något i samma stil , som 

Alle nu är. Atle var från början byggd till enbart bogserbåt , 

men blef seelermera iinclrad att äfven bryta is. I Stockholm 

har varhet isbrytaren Hj~ilparen och inom den närmaste fram

ti clen b lir viil .afgjordt, om flottan skall få del i stadens nya 

l> li h·andc isbrytare eller om elen, såsom förut nämnt, får sin 

egen isbrytare, som då enligt förslag samtidigt skulle bli bostads

och bergningsfartyg för undenatlensbålar. 

H Yad själ ha örlogsfartygens isbrytningsförmåga däremot 

hctTäfi'ar, tyckes den frågan hos oss ej hafva varit förem ål för 

mycke t beaktande. Yttrande har ju varit syn1iga, att våra 

iirlogsfarlyg ej behöfYa göras särskildt isbrytande, emedan del 

skulle förminska deras militära egenskaper. Alt detta gäller 

för mindre kryssare och alla fartygscerter däruneler är tydligt, 

men dc större fartygen torde n og i ett blih·ande krig få pröfya 

"ina krafter i isbelagda farvatten. 

Våra pansarbåtar hafYa, som de nu äro, antagligen rätt 

~lor förmåga att bryta kärnis, men kommer man med dem 

!ram till packis, blir nog svårigheterna s törre. Några försök i 

den vägen hah·a .aldrig gjorts. Den enda pansarbåt, som utom 

Oscar li nu i vinler gå tt i is , torde vara \Vasa, som på sin prof

lur i dec. 1902 i Stockholms skärgård en gång gintele ur rännan 

oeh bröt in i isen, lwilket gick utmärkt. De tta var kärnis af 

(i-8 tums tj ocklek. Oscar II har nog under sin nu pågående 

expedition samlat en del erfarenheter om isbrytning och torde 

flere nyttiga lärdomar härutinnan så småningom komma oss 

till godo. Innan de officiella rapporterna utkommit torde det 

dock iinnu vara för tidigt att yttra sig cliirom. 
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Pansarbåtames propellrar är det nog ingen fara för vid 

gång i is, däremot äro rammen och de raka sidorna ej fördel

aktiga för isbrytning. Rammen anses ju numera gifva föga 

stridsvärde och börjar t. o. m. att försvinna . En pansarbåts 

utan ram manöverförmåga blir större än elen med ram. Far

ten blir ocks:l uneler för öfrigt lika omständigheter större i 

det förra fallet. Med obe tydligt mera konvexitet på sidorna 

i vattenlinien torde med numen erfarenhet om fördelen af 

skarpa isbrytarformer en pansarbåts militära egenskaper ej 

behöfva sä ttas alltför myck et tillbaka, om man samtid igt toge 

hänsyn till dess isbrytningsförmåga . Mig undras därför, om 

icke flottor, som skola operera i Östersjön och angränsande 

farvallen skulle få en viss öfverlägsenhet af att bland si na pau

sarfartyg hafva ett eller annat m ed isbrytande förm åga, -

t. ex. ett fartyg per division - som vid behof kunde sättas i 

!elen. Divisionens homogenitet behöfver ej lida däraf efter 

ln·ad ofvan sagdts om elen isbrytande pansarbåtens manöver

fö rmåga och fart. 

Militära principer och deras inflytande på 
krigsfartygs konstruktion. 

Föredrag af Admiral sir R eginald Custance, h ållet Yicl :N a val Architects 

samma nt räde den '!.7 mars 191'!. .*) 

Ett krigsfa rtyg skall vara ullrycket för Lidens rådand e stra

tegiska och taktiska id eal. Det är sjöoffi cerens plikt att under

sö ka dessa, och a tt därvid förkasta de orätta, men söka drifva 

fra m de rätta , äfvensom de militära grundsanningar på hvill;:a 

de sistnämnda lwila . Fartygskonstruktören åter igen skall söl;: ,1. 

fillämpa dem vid konstruktion en. 

*) Ofvcrsatt fö r Tirlskrift i SjöYä senrlct. 
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H varifrån skall då sjöofficeren erhålla sina ideal ? Fran ett 

ingående studium af hela krigshistorien, skärsk ådad från m änsk

Ii :~, så väl som från mater iell synpunkt. 

Genom delta visserligen omfattande arbete skall kunskap 

,·innas om krigets grundsanningar, lwarförutan inbillningen lätt 

kan skena iväg och förhastad e slutledningar dragas ur endast 

ett eller annat sjöslag. Liirdomar hämtade från enstaka l.l a tal 

jcr eller fr ån fredsöfningar äro naturligen ofta vilseledande och 

o6i t ta. Om tiden m edgåh·e sk ull e m ånga bevis för sann in gen 

af de lta pås tående kunna gifvas ; men den Yälkända striden å 

lfampton Hoaels m ellan Merrimac och Monitor m å Yara nog. 

Den förre hade redan hunnit ramma och s än k a tYenne hj ~ilp

lösa segelfartyg till ankars om resp . 50 och 2-! kanoner , när den 

senare upplrLiclde på valplatsen. Under tre och en half timme 

kiimpacle de båda fartygen mot hvaranclra , ·och skiljdes cbrpå , 

<'fler aLL hafva lidit den obetydliga förlusten a f 11 man eliida 

och sårade å elen ena sidan och 3 å den andra. Hvardera far

lyget var betäckt af ogenomträngligt pansar , men förde ett få

fal kanoner, och å båda sidorna hade man säkerställt sig emot 

art illerielden på bekostnad af kraft att tillfoga fiend en skada; 

In·ilket bestyrkes af krigets ef terföljande strider. Af denna 

slrid drogs el en slutsatsen att rammen vore m era tillförlitlig än 

kanonen. Hade undersökningarna i stäUet fortsa tts , skulle man 

hafva funnit, dels a L t ramm en ingalunda kunde an vii n das mot 

L'lt fa rtyg und er gäng med samma fördel och lätthet som motell 

qi ll al iggande samt, dels att kriget sett i sin h elhet, dock visade 

:tlt kanonen var del verksammaste vapnet. Principen att uppoffra 

antale t kanoner m ed ty Mföljancle minskning i effektiY eld, 

införd eft er Kinburn och drihen till sin höjdpunkt efter o fvan 

niimnda s trid, motsades äh·en af alla tid ers lärdom a r och er

f:t renheter fr å n så,·äl sjö- som landkrig. Dessa förberedande 

an märkningar kunna måhända berättiga föreliggand e uppsa ts. 

Det är vapnen som bes tämma taktiken, lå lom oss diirför 

i fö rs ta hand ägna dem Yå r granskning. Af kanonen , rammen 

och torpeden medgifver tiden endast alt jag behand lar f"dtgan 

om den för stnämnda. Artilleribes tyckningens ändam:'\.1 iir all 
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afgifva en verksammare eld än den, man sjäH' t~tsättes för . 
För all lyckas härutinnan måste man kunna insätta ett s törre 
.antal kanoner i striden än fien den, och delta var skälet hvar
liir man förut uppställde kortskjutande kanoner i fartyg eller 
forl i två, tre eller fyra Yåningar. Med införandeL af långskju
tand e kanoner ~ir detta ej Hingre nödvändig t, ty dessa p jäser 
kunna spri das samtidigt med att deras eld kan koncentreras . 
Det anses såsom en fördel vid strider till lands a tt k unna 
spr ida artilleriet, men koncentrera dess verkan, och anneerna 
hafva användt sig af ni.imncla tillvägagångssätt. Ej så inom 
flottorna , h varom mera h är nedan. 

Erfarenhelen fr ån segelfartygens tid visar, aLL de tak Lis k a 
betingelserna för erhålland el af god träffv erkan berodde på ett 
kon stant afstånd eller bäring till fienden , hvar igenom de stri
dande fartygen tvingades aLL h ålla paralleJa kurser, vare sig raka 
eller b~\gformiga, m ed släfvarne vända å t samma håll. Ån gans 
infiir:mdc iindrad e ej dessa förh ålland en. Atl kanonen i sla
get vid Lissa ej visade sin öfverlägsenhel , berodde icke på 
anvi1ndanclet af pansar, utan p~t uraktlå tenheten att iakttaga 
·dessa villkor. Kanonen erhöll helt enkelt intet fu1lgodt ti llfälle 
att tr~iffa , ty under 1 1

/ 2 timmas strid aflossacles från Oster
rikes pansarfartyg endast 8 skott per kanon, och hur verk sam 
·kanonen äfven då för ticlen var, visas bäst genom Madonna bat
teriets vid San Giorgio afslåencle .a f Formiclahil.es anfall. H vad 
h elst framliclen än må säga, har dock nämnda sanning be
styrkts under fl era drabbningar äfven under Rysk-Japanska 
kriget. 

På hvilket afstånd skola vi vara beredda att upp taga 
s triden ? Inom h vilket afslån d som helst, ty omständigheterna 
,eller fienden kunna beröfva oss möjligheten att välja. Fien
dens distanser få ej vara för långa för oss , ej heller få vi 
inom del afgörande afståndet öfverväldigas .af hans eld . 11 
l'lydda ticler möttes dessa villkor därigenom, att bestyckningen 
å samma fartyg utgjordes af så vä l långskjutande som kort
skjuland e kanon er ( earronader). Primärbestyckningen var a f
sedel för striden på långt håll , elen sekundära däremot skulle 
.öka eldens verkan inom det afgörande striclsafståndet. 
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Denna princip , som grundades uneler ameri kanska frihets
kriget, bibehölls i 80 å r , af h vilka 28 voro krigsår. Dä refter 
ritkade den i glömska , återupplifvacles, men ~ir allt jämt föremål 
!iir stridand e åsikter. Intet tvih·el r åder dock om det berätti
gade i dess tillämpning i forna dagar. Låtom oss nu undersöka 
.0 m s~t fortfarande är fallet. För delta ändamål kunna vi anse 
att l v å 12" kanoner m ed tillbehör och ammunition väga m er 
iin tre 9,/' eller femton 6" ka noner. Afven få vi b eräkna 
al L träfsannolikheten och eldhastigheten emellan dessa pjäser 

- enligt erfarenheten fr ån Gunlayer's test - förhåller sig 
sasom l : 2 : 3 : och a tt den r elativa projek tilvikLen med en 
, iss gihen artillerivikt skulle vara: 2X 850 lbs ; 6X 380 lbs och 

45X 100 lbs . 

Den minsta af dessa kalibrar skulle visserligen komma till 
kor ta på de stora slriclsafstånclen, dock vill det synas, med hän 
syn tagen till h varje tänkbart fall , all den inom de afgörandc 
;.triclsafstånclen skulle gifva större utby te för sin vikt, än den 

gröfs ta. 
Det a fstånd , inom hvilkel en af de stridande under en be

gränsad tid kan utveckla en sådan öfverlägsenheL i anfallet , 
:t tl motståndaren försättes ur stridbart skick, kan difinieras 
sa som >> det afgörande af ståndet». Från N els o n s >> cloce along
side >> h a r detta afståncl vuxit m ed kanonens utveckling. Under 
Kri mkriget och amerikanska inbördeskriget var afstånclet om
kr ing 800 yards , och stegrades med införandet af refflacle ka
noner till 1,200 yards, nådde vid Yalu år 1894 2,500 yard s 
:-.am l höll sig inom 5,000 yards uneler Rysk-J apanska kriget. 
r\fstånclet som är en >> variabel kvantitet», beroend e på väder 
m. fl. förh ållanden , ansågs en gång böra utsträ ckas till mycket 
langa h åll, men har af senast vunnen erfarenh e t och efter
ta nke visat benägenhet att åter draga sig inom måttliga grän
ser. Den oerhörda skillnaden m ellan a tl söka ett afgörande ii 
l:lngt eller kort håll framstå r tydligt, af å ena sidan slagen den 
1 O a ugusti 1904 och vid U Isa n , som varade resp. 7 och 5 tim
mar samt å andra siclan af drabbn ingen vid Tsushima , som 

räckte blott 40 minuter. 
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Vi kunna vara öfvertygade om alt den befiilhahare, som 
vill framtvinga ett afgörande, ej blott söker hastigast möjligt 
uppnå det >> afgörandc afståndel» , utan han kommer ~Uven a tt 
bibehålla detta afslåncl med ofö riindracl bäring i förhållande 
till fienden. Det säll, hvarpå delta kommer alt intagas är bero
ende på för Lillfäll el r ådande förhållanden, men fi enden får 
därunder ej Jämnas tillfälle all vinna n ågon fördel i eld. 

De oupphörli ga afståndsföri:inclringarne 11nder träffningar
Ile m ellan Alabama och Kearsarge, mellan \Veehawken och 
Atlanta , i Ylobile Bay 1864, vid Lissa 1866, Punta Angamos 
1879, Yalu 1894 samt uneler tvenne drabbningar uneler Rysk
Japanska kriget, voro orsaken till att inga ell er ytterst få trMfar 
erhöllos . Vid alla dessa tillfällen segrade den, som förstod att 
spara sin eld. Väderleksförhållanden eller skickliga manövrar, 
liknande Togos vid Tsushima, kunna skänka et l indirekt skydd 
mot: fiendens eld; och af allt all döma kommer en skickl ig be
fälha h· are å ler söka cfters t r ii f va all hastigt och u ta n stora för
lus ler liksom Hnder Nelsons ti d lägga fartyg en långskepps med 
hvaranclra , men tillämpaclt eft er nu rådande förhå llanden d. 
Y. s.inom Yerksamt , afgörande afståncl; och än mer, del synes 
Yara gifvet att bredside-elden konuner a tt blifva a f afgörancle 
betydelse und er del att stäfeJd endast kommer . att mwi1nclas 
Yid jagt eller reträtt. 

Det har ofvan framhållits , alt såYäl i forna som i niirnl
ranclc lider en afgörande drabbning kriifdc fartygens när
mande till lwarand ra in till del >> a fgörande a fst~'\ndel >> och att 
de däruneler sbllic komma all styra paraHela kurser. Hä r
med menas att under en afgör::mdc strid dc fienlliga flo ttorna 
eller delar af dem, OYillkorligen komma att formeras p{l pa
rallcln lin ier - raka eller böjda - hvilke l intri:iffade under elen 
andra striden 10 augusti, och skull e hafva blifvit fallet vid 
Tsushima, därest den ryske amiralen nn·it situationen vuxen-

f hvilken utsträckning k ommer då den böjda stridslin ien 
all hcgriinsa eldens spridning öfver en s tor front ? Under för
ulsä t L n i ng af samma fart, kom ma fiol torna , då Iedarn e bibe
h:'llla afsti'md och hriring ofiiriindrade sins emellan att förflytta 
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~ i g å rak kurs , samt <l böjda kurser om farterna äro olik:.~ . 
Gi ren ökas ju mindre ufs låndet blir och ju mer fartskillnaden 

1 ii xer. Vid Tsushima (fig. l) var farten inom de båda 
nottorna resp. 16 och 9 knop och elden öppnades på 6,400 
vnrcls. Om RoshestYenski had e hållit Mikasa 13° akter 
~ 1m tv~irs, skulle Togo nödgats hålla Suvorov 8° för om tvär: 
för att ern å. taktisk jiimnslällclhet. Hade japanerna ökat denna 

1·i nkel sku ll e deras flo tta hafva slutit ned mot fiendens och dess 
Li t hade då kunnat komma i farligt läge ; hade den i1 andra si-

Fig. l . 

dan girat mindre, skulle den hah·a aflägsnal sig, och ej utk~im 
pat en afgörancle strid. 

Endast små styrkor kunna bibehålla taktisk likställighet 
under mycket böjda stridslinier, ly allt efter som styrkorna 
n~irma sig hvaranclra måste giren ökas och den långsammare 
!lottans hit- eller köfnrtyg komma då i sådan·t läge att de ej 
kunna deltaga i striden. Vid Tsushima, m ed 12 fartyg i lwar
dera linien. skulle de lta ej hafva inträffat, förr~in afståndet blif
' i t mindre ~in 4,000 yaPds. Men fartförhållandet i nämnda 



-376 -

strid , 5 : 3, var stort , och torde ej kunna förviinias i en fram
tid , em edan de tsam ma, under för utsä ttn ing alt den långsammare 
fiollan gjorde 16 knop, skulle innebära en skillnad af 10,G knop. 
För mycket små s ly rkor kan fartförhållandel m öjligen blifva 
4 : 3,m en i så fall blefve strid sliniens kurva ar oväsentlig bety
delse. För större sjöstyrkor kan fartförh ålland et kanske blifva 
9 : 8, och än sannolikare iir , all fartskillnaden emellan s lyr
korna blir ingen , hvilke t inn ebä r a lt und er en kommande sjös trid 
kurserna komma a lt blih-a raka . Vare sig rar ten är lika eller 
olik a kan ingendera af de s trid a nd e emot m otst åndarens vilja 
intaga en ställning på fiendens bog med a lla kanoner b~irande 
på m åle t. E t l dyl i k t försök kan alltid om in letgöras an tingen 
genom att bibehålla kursen , eller genom gir. När tviinne flottor 
en gång börja! stri da på paralleJa linier, raka eller böjda , d. v. s. 
i s{ldant hige som borde hafva inlagils vid T sushima , m åste 
drabbn inge n utk~i mpas breelsida mot bredsida. Om s iriden 
iiger rum i fritt farvatten, ii r m edel måttig fartskillnad därvid 
n ta n be lydelse. l ofri l t far va lten d~i remot , om la n d eller gr u n d 
hindra fri manöver , kommer den taktiska skickligh eten till 
h eders, och fördelen kan tillfalla endera af dc stridande. 

Om sålunda en framtida sjöstrid kommer att utkämpas 
på paralleJa kurser så fii ljer d~iraf att del b li r möj ligt att br inga 
i elcl e1v ell s lön ·e anta l fa rtyg, möjligen iifven förande ett s törre 
antal kan oner . F ig. 2 vis:w de tt a antal fö r olik a afst :'\ ncl . Af
slånd en mellan far tygen ~ir berii knad t till 2 kabellängel e r och 
ka nonernas bes trykningsv ink el anses 'ara :30° för och a kter 
om tvii rs. Und er an la gande all Iedarn e li gga tvärs ['ör livar
andra och hå lla e tt konslant afst ~md , sku lle A kunna insätta 
yt te rliga re en del fartyg i s triclslinicn - alla rartyg yjc[ 6,000 
~·ard s a fs lånd - anta let sk ulle ökas eller minskas m ed tre för 
llvarj e ökning eller minskning a f afstånd et m ed 2,000 ya rds. 
Om ö!\·erskj uln inge n as lad kommes såväl i teten som kön , hvi1-
kel kan uppslå om B söker minska afstandet, ökas ytte rliga re 
an lalet a f de extra fartygen, som kunna ins ~i tt as. Hiir iir en
dast afsi k ten all framstäl1a en möjlighet ulan a ll in g~\ p:1 dess 
följeler och a fsikt. 
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Be tydelsen af insiillande l af ett stor t antal kanoner i elden, 
r ra mgår a f den jämförelsevis k orta tid som erfordrades för all 

1, .~ la fiendens artilleri vid Kinburn 1855 och Fort F ish er 1865 
,·,·s ta Al exandrin , de lta senare beroende på det ringa antalet 
l~ anon e r so m voro u ppställda å fartygen sa mt å bristande 
dispositioner för eld en . I striderna mellan Japanerna och Rys
sar ne voro de förra öfverlägsna i a ntale t kanoner. Den 10 
augusti var förh ålland el m ellan m otslåndame 63 - senare 73 

Fig. 2. 

- ti ll 52, eller omkring 40 %; vicl Ulsan 43 till 30 eller 43 o/c, 
och vid Tsushima 127 ti ll 98 eller niira 30 7c. 

Vi öfvergå nu till triiffsannolikh eten , Lillgiingliga uppgif
ter ä ro dock ofullständ iga. Vid L issa träffades Österrikarne 
-ll 2 gånger, inberäknad t träffar i riggen , lwilket motsvara r 
om kr ing 22 % af fr ån Ilalien ska flottan aflossade skott. Vid 
Pu nta Anga mos tord e chilenarne haha erhålli t 28 '7c , m en i 
ha da dessa drabbningar voro afst ånd en korla . Vid Yaln er
hiillo kin eserna 5 o/o Lr ii ffar m ed sin a 30," cm. kanoner ; am eri-
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kanarne erhölo 3," 'le vid Santiago och under Rysk-Japanska 
kriget voro procenttalen följande: 

Ryssar 

Chemulpo o 
Japaner 

8" kan.-10,7 % 
6" l 
4",7f )) 3,2 o/o 

10. augusti .. .. .. .. .. .. .. .. .. . l 6-7 % 
Ulsan ......................... mindre än 2 ej mer än 6 o/o 

Vid Tsushimn sänktes så många ryska fartyg att träff
procenten ej kunnat bedömas, men torde å båda sidor hafva 
varit högre än här oh·an angifvi ls , Ly Iedarne öppnade eld på 
6,400 yards och striden fortsattes ehuru under växlande af
stånd intill 4,500 yards. Träffprocenten här ofvan ä r låg, hvil
ket n sar nödvändigheten af konstanta och relativt korta 
nfstånd. 

Man har på olika vägar försökt mol verka de fel, h vilka 
alltid vidlåda eldgifning från en sjöstyrka under gång. Den 
ena metoden grundar sig på afgifvandet af ett stort antal skott, 
hvilket nödvändiggör ett talrikt artilleri och ett närmande till 
det >> nfgörande afståndel», den andra metoden vill förbättra 
träffsannolikheten och leder till ökning af kalibern, minskning 
af antalet pjäser och en ben~igenhet att söka de stora strids
afstånden. Tvänne olika system arbeta således i motsatt r ikt
ning i st. för till inbördes hjälp. Under forna krig förlitade man 
sig på principen om a11talet, som alltid bevisat, aU om den ena 
sidan ville söka afgörande strid, den andra endast genom re
lriilt kunde undvika en dylik. Principen om träffsäkePhet är 
i sin nuvarande utveckling en fredsprodukt, och grundar sig 
på den tron att afstånde l kan kontrolleras af den ena, emot 
den andras vilja, lwilket är falskt. Denna sistnämnda freds
resultatsprincip håll Pr på atl undan tränga den förra, byggd på 
krigets erfarenhet. Kan det vara klok l och förenacH med sä
kerh et att drifva denna sträfvan än längre, antingen genom 
ett onödigt ökande af deplacem entet och minskning af an
talet kanoner, eller genom att öfver-centralisera eldledningen ~ 

Lå tom oss nu granska eldens verkan. Från Rysk-Japan-
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sl;:a kriget finna v1 a tt halfva antalet träffar vare sig från 12" 
eller 6" kanoner hvarken tillfogade personalen någon skada 
eller förminskade fartygens stridsvärde. Erfarenheten från 
Tsushima och Ulsan visa alt ett hundratal träffar af brisans
granater, från därvid använda vapen, voro nödvändiga för 
al t fullborda ett fartygs tillintetgörelse. Den ringa träffsanno
likheten i fören ing med det erforderliga stora antalet träHar 
bevisa därför hvilk et stort antal skolt som måste aflossas för 
a ll framtvinga ett afgörande, i all synnerhet på långa afstånd. 

Under krigsrätten mol Nebogatoff omnämnde en ingenjör, 
]J r ilken varit ombord å Orel under Tsushima-slaget alt detta 
fartyg träffades af 42 12" granater, hvaraf 15 under en tid
rymd af 20 min. i stridens s ista skede. Vid jämförelse mellan 
12" och 6" projektilernas sprängverkan finna vi alt vid Tsushi
ma elfva 12" förorsakat 13 skador, under det att åtta 6" gra
naler förorsakade lwar och en 7; motsvarande siffror den 10 
augusti äro, för ett mindre antal, resp. 12 och 13. Samtliga 
granaterna under förstnämnda strid lära hafva varit brisans
laddade, hvilket icke torde hafva varit faHe t vid den senare. 
Siffrorna få tagas för hvad de äro värda, men de framhålla 
ni) d vändighehin att med en viss försik tighet godtaga gängse 
åsik ter, äfvensom af noggranna efterforskningar, och de synas 
ii fven bevisa aU den svåra kanonens verl,an blifvit öfverskat
tad . Under fredsskjutningar träffar man i regel på rätt ställe, 
men man har glömt svårigheten alt göra sammaledes under 
strid. Folk skaka sina hufvuden öfver den stora granalens oer
hiirda sprängverkan och förbise den mindres, och glömma det 
mes t verksamma med let att besegra en fiende, niimligen aU 
försä tta h an s personal ur stridbart skick och att tysta hans ar
tilleri. De nyss anförda krigserfarenheterna bevisa, att den 
m indre kanon en ingalunda är oanvändbar för ·ernåendet af 
delta m ål. Kanonens verkan b eror ej uteslutande p å projek
tilens storlek uta n äfven på hvar den träffar. Vid Ulsan för
sattes omkring 70 man ombord å Iwate u r stridbart skick ge
nom en 8" granat och en 6-pounder förstörde en 10" kanon 
ombord å Peresviet den 10 augusti. En liten granat på rätt 

Tids k1'ift i Sjöväsendet. 25 
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ställe är långt mer verksam än en stor på orätt, men att u 

täcka, och än mer alt träffa rätt ställe under strid a··1· s ~Pvart 
nog. Erfarenheten visar det orätta i att jämföra olika fart o 

t 'lJ . l' l .. d . · · y t>S 
ar 1 ens JS ;.a var e genom proJektilvJli:l per bredsida. Där f 

s_kullc följa att en 12" granat om 850 lbs. skulle skada fiend~ 
lika mycket mycket som åtta st. 100 lbs. granater från en 6" 

kanon. En dylik beräkningsgrund torde vara oriktig. Under 

den tidsålder då liniesl;.eppens alla kanoner voro af samma l· 
~a-

liber, kunde denna jämförelsemetod äga si l t ber ii Lligancle, men 

ej nu. För mig synes kanon ern as antal och storlek vara den 

rätta utgångspunkten för en jämförelse. 

Det framh älles att c tl sla gslw pp skall bestyckas med kano

ner af l venne olika kalibrar och all en gi f ven proportion i deras 

resp. ::mtal m åste iakll agas. Å ena sidan måste antalet vara 

stort nog att å »a fgörande afslåndeb kunna afcrifva erforderl1'cr 
" b 

masseld, und er det att s torleken skall vara tillfyllest för att 

man å hvilkcl som h els t afstånd skall kunna upptaga striden 

och dessutom kraftigt nog för alt genomslå pansar. Den bäst 

bestyckade flottan är em ellertid elen, som äger del största antal 

af de minsta kanoner, istånd alt uppfylla detta mål, och här

med i:iro vi inne på frågan om pansar. 

.i\nda till midten af förra århundrad et var sjöstridens för

härrskande tanke att tysta fiendens artilleri. Därefter började 

man förlita sig på pansarels skydelande förmåga och glömde 

därvid kanonens. Oml;.aslningen af principer är förvånande, 

i synnerhet m ed hänsyn till hur verksam den senare hade visat 

sig, och detta bevisas bäst genom de segrandes obetydliga för

luster i jämförelse med de besegrades. Exempel härpå kunna 

hämtas från 18. och början af 19. århundradena, samt äfven 

från anfallet å Kinburn 1855 och fort Fisher 10 år senare. 

Artilleriet uppoffrades praktiskt taget med pansarets in

förande; (jämför Gloire och Algesiras)l). Indirekt framgår 

samma förhållande äfven vid jämförelse mellan pansarfar

tyget vVarrior och tvådäckaren Conqueror2
), ty åt den först-

1
) Gloire 18 mot Algssiras 45 kanoner. 

' ) vVarrior 40 mot Conqueror 101 kanoner. 
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nämn da gafs större deplacement för att erhålla ökad fart och 

färmaga att bära sitt pansar. Tvådäckarne kunde afgifva 3 

sJ.; oll m ot l å pansarfartygen, och man antog, utan något som 

]1e]st b evis från verklig strid, alt de förras bredsida var utan 

verkan mot de pansrade fartygen , ehuru stora delar af dessa 

voro oskyddade och kanonportame talrika. Bestyckningen 

fi ck gradvis sig tillmätt mindre del af deplacem entet och ka

nonernas an tal minskades sam tidigt m ed aLt k alibern ökades. 

A 1870-talcls Dreadnought upptog pansaret sju gånger mera 

vik l iin kanonerna, hvilkas antal minska ts till fyra. H ennes 

eld var så långsam all fi enden näppeligen skull e hafva träffats. 

Men då började r eaktionen. På 90-tale t förhöll sig pansarets 

vik t till kanonens som 3 : l och år 1905 som 5 : 3 å slagskep

pen och 4 : 3 å baLLie cruisers . Procenten af de oskyddade 

Yer l i kala delarn e h ar växlat från 30 å Gloii·e och 40 å \iV arrior 

iinda Lill 7 5 å senare fartyg. 

llelt ,och h ållet pansarklädda fartyg s. s. monitorerna, för

minskade det >> afgörancle afståncl eb , lwilket framgår af en jäm

fördsc mellan å ena sidan striden m ellan Kearsarge och Ala

bama, samt å den andra m ellan vVechawken och Allanta. 

F a1 rngut Yisacle vid Mobile Bay att pansrade och opansrade 

fartyg måste strida tillsammans, och af samma anledning in

sa lles svagt och starkt pansrade fartyg i samma stridslinie för 

a ll gifva samtliga tillfälle att deltaga i kampen . striden vid 

Pnnt a Angamos, hvarcst Buasear försa ltes ur stridbart skicl;. 

vi sade at pansar är värdelöst i och med a tt detsamma kan ge

nom Lriingas . Med införandet af kraftigt pansarbrytande ka

noner ·och af ofullständigt pansarskyeldade fartyg, har pan,saret 

upph ört att inverka på det »afgörancle afsLåndel» , hvaraf följer 

att tak liken icke röner inflytande af pansaret. 

Om pansaret således ej inverkar på tak tiken, h vad är då 

dess värde? Forna strider gifva oss någon vägledning om 

svare t. De opansrade fartygen Hatteras och Alabama, tre af 

de J vid Yalu förstörda Kinesiska fartygen, Variag vid Che

Jn nlpo samt jagarne Stereguschi och Str.ashnii , blefvo samtliga 

försa tta ur stridbart skick, innan deras flytbarhet och stabilitet 



-382-

voro äfventyrade, allt under det alt segrarne ledo· obetydliga för

luster. Å andra hand blefvo N o vik och Tsushima den 10 augusti 

1904 samt Kasagi under slaget vid Tsushima en 'hvar träffade 

nära vattenlinien och tvingade att draga sig ur stridslinien utan 

något afgörande. Äfven Svelliana träffades under sistnämnda 

strid, under valtenlinien, hvarigenom hennes fart reducerades 

till 15 knop. 

Såväl Huascar vid Punta Angamos, som de fyra spanska 

kryssarne utanför Santiago blefvo slagna u ta n att deras flyt

barhet sattes på spel, ber-oende på all de ej träffades nära vat

tenlinien; pansaret hade därmed intet alt göra. Intet fartyg 

sänktes elen 10 augusti 1904. Rurik blef fullkomligt förs törd 

vid Ulsan, och Rossiya och Gromoboi svårt skadade, oaktadt 

deras flytbarhel ej allvarligt ifrågasattes. Oslyabia var förstörd 

vid Tsushima innan hon sjönk, Suvorov förblef flytande och 

uthärdade en fruklansvärd eld på kort afslånd efter det hennes 

eld upphört ; Alexander III och Borodino voro antagligen tystade 

innan de sjön•ko; Orel blcf ti'llinlelgjord och strök, men dess 

flytbarhet var fortfarande god. Dc fyra sistnämnda fartygens 

8" vatlenlii~iepansar kunde genomslås af japanernas 12" projek

tiler å under slaget använda afslånd. Är orsaken, •lwarför de 

förblefvo flytande så länge, att söka i svårigheten att trä ffa? 

De segrande fartygens pansar bidrog på intet sätt t ill stri

dens afgörande. Framgår det ej af nämnda fakta al t m an i 

någon mån öfverskattat risk en af fartygets flytbarhet och sta

bilitet? Då ett fartyg endast~ behöfver göras osänkbart i sådan 

utsträckning at det kan uthärda striden länge nog för alt segra, 

så synes det vara skäl att taga svårigheten alt träffa vattenlinien 

i allvarligt öfverviigande, innan man beslämmer sig fö r att 

undandraga en stor del af vik ten från artilleriet - försvarets 

verksamaste medel - till förmån för pansaret, som gifver 

ofullständigt skydd. Konstruktören skaU tvifvelsutan allt id veta 

att tillgodose det viktiga skyddet af durkar och ihågk omma 

värd et af harizontalt pansar, äfven när han skall fördela vik

terna mellan nyssnämnda rivaliserande värden. 

Jag vill nu granska pansarets värde såsom skydd för ka-
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noner. I striden den 10 augusti träffades kanonernas uppställ

ni ngspla tser af omkring 10 % af hela antalet träffar. Det 

vcr!ikala pansaret, hvars vikt upgick till lika mycket som ka

none r, laveller och ammunition tillsammans, skyeldade å ryska 

sidan 25 % och å japanska ingen af del svåra artilleriets upp

stiillningsplatser fr ån verkan af träff, under det att 20 'lo af . 

det svåra artilleriet å hvarclera siclan uneler dagens lopp af 

olika anledningar försa lles ur stridbart skick. Orels träffar 

å kanoner utgjorde 5- 6 % af totala träffan talet. Af hennes 

12 st. 6"\ kanoner blefvo åtta at de förra och 2 af de senare 
4 )) 12"1 

tvstadc ehuru pansaret ej genomträngdes . A japanska siclan 

~rhöll o kanonerna af sammanlagda anl!alet träffar 13 % af 

dessa 1.-ända träffar utes tängeles 15 '7c af pansar. Af japaner

nas 127 kanoner ,af 6" och högre kaliber blefvo endast 6 för

sa ll a ur stridbart skick t . f. af träffar. Visar ej delta svårig

helen att t rä ffa kanonerna? Och böra vi ej ihågkomma denna 

sYarighet, innan vi bestämma oss för .skydd emot fullträffar, 

och innan vi taga vikter från arlilleriel ·och lägga det på tjockt 

pallsar? Ordet »tjockt » i.ir med afsigt mwänclt, ty de förluster 

som Varyag led vid Chemulpo och de ryska fartygen vid Ulsan 

synas med absolut nödvändighet p åkalla pansarskydd emot 

sprängstyck en. 
Kanoner, pansar och fart hafya hitintills granskats hvar 

för sig. Såsom afslutning böra vi därför sammanföra dem. 

J iimför därför två modärna slagskepp A och B a f samma de

pl acement, men h vilkas stridsfart är resp . 17 och 22 knop ; 

vi kterna fördela sig sålunda: 
A B 0 fo clifference mel-

0 jo af vikten o /o af vikten lan B och A 

Skrof ... . ... ... . . . . 34,G 37,1 + 2,5 

Pan sar . . . . . . . . . . . . 28,0 19,2 8,8 

?I I askin er . . . . . . . . . 11,5 19,3 + '7,8 

Kol . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,0 5,8 + 0,8 

Bes tyckning . ..... 17,3 14,7 2,6 

Utrustning . . . . . . . . _---,-:3:;,_6 ____ --:-;~---------'-----
100 

3,8 + 0,3 

100 
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Pansar och nrlilleri haha minshals å I3 t ill fördel för fa. 

ten, h vilken bvarken i:i r af del tak ti ska eller strategiska vä1~~ 
som fram hålles. A:s pansar, inskriinkt till 1

/ 3 af den vertik le 

träffytan iir således ulan större slridsviirde det kan ue1101 aloa 
. , . . . ' ::. ns as 

a f 12 proJ eklll en u pp lJil 8,000 yards och a;, af detsamma 

dessutom på hvarje l~inkbm· t afst[mcl af samma proJ·el·t1"J s 
_. " . . . . " ~, an1 t 

af 9,z proJektlien mllll 7,000 yards. 

Det vi ll därför synas som om B i verkligheten ej uppoffra t 

någonting. B :s pansar, som är tunnare, kan genom trängas at 

9,/' kanonen upp till 8,000 yards och m åste såltmeJa tillföra 

fartyge t än mindre stridsvärd e och skulle kunnat reduceras än 

mer om fördel ar å nnnat h åll därigenom kunnat vinnas. I 

själfva verke t hafva båda fartygen Yikler - det ena i pansar 

och de t andra i pansar och maskineri - lwilka är-o af tvi fvel

akligt värd e i striden; och om d'essa ej funnos kunde fartygen 

vara mindre och ej så dyrbara om ej ett anna t hinder låge i 

vägen - bes tyckningen. 

Ett fartygs storlek iir tili stor del beroende på längden af 

dess balleri , kanonernas an tal, kaliber och uppställning. Stora 

kanoner upställda i midskeppslin ien kräfva ett stort fartyg . 

Men deL finn es stöd för antagandet atl ett batteri bestående af 

ett relativt fa ta l grofva pjäser ej u tgör den ve rksamm as te be

styckningen. En minskad ka liber och en förändrad ar tilleri

upps tällning skull e säkerligen å terverka på fartygens storlek . 

Måhända en minksning af kalibern i förening m ed föränd rad 

u pps tällning i an tydd riktning, i samba nd med en begränsn ing 

af pansaret till e tt m ini m u m - ty m i:i rk vä l, a llt pansar kan 

genomslås - sku lle sii. lla en grän s å far tygens nuvarande stor

lek och kanske minska deplacemen le t. Och med denna begrän

sade storlek skulle följa en måttlig fart, hvilken enelast m ed 

åsid osä ltandet af stridsvärde t kan ökas; ty den höga farten 

kan enel as t erhållas genom att bibehålla fartygen vid sin n u

varande storlek , kostnad och antal på bekostnad af b estyck

ningen eller genom att öka deras storlek ,och kostnad men 
' 

minska antalet. I hvilket fall som hels t, skulle resultatet vara 

a tt antalet kanoner inom flottan minskades . En idealflo tta, 
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sam mansalt af fartyg a f mindre storlek, mindre kostnad och 

111ctl lagom fart skulle bestå af flera fartyg, än elen nuvarande, 

hYilke l in om vissa gränser vore en fördel; men elen skulle föra 

ner lwnoner och åga större p ersonal, och dessa båda faktorer 

äro de för segern viktigaste. Den ökade personalen behöfver 

ej betyda myck et ökade kostnader, men det kräfves då organi

satoriska omändringar för flottans bemanning. 

Den här förord ade militära principen grundar sig på eldens 

ut yeckling i högsta m öjliga grad. Pansar e ts af tagande värde 

och dess möjliga minskan de i förening med de moderna ka

JH nernas ökade kraft och långskju tande egenskaper äro de 

om s L~inclighe~er, hvilka m åhända komma att förorsaka denna 

gamla, välpröfvade princips pånyttfödelse. 

Om dykning och dess faror. 

Dykarearbeten h afva i våra dagar en stor betydelse. I 

slor uts träckning sysselsättas dykare vid hamnanläggningar, 

Yid tunnelbyggnad er under vatten, brobyggnader, bergningsar

hl'len', fartygsreparationer, perl- och svampfisken m. m . Att 

dykningskonslen är förenad m ed många faror ligger i sak ens 

natur, och erfar enheten har visat, att många dykare satt lif 

eller hälsa till i synnerhet vid dykning på större djup. Vid 

~ förre företag, där en m ängd dykare varit sysselsatta, har ofta 

procenttalet sjuka och döda varit mycket stort. Så t. ex. in

lriiffa cle vid byggnad en af Mississippibron vid S:t Louis 129 

sjukd omsfall och 14 dödsfall och vid det stora Nussdorfsbygget 

i Österrike 48 % sjukdomsfall. 

Faran hotar ej blott från bristan de lufttillförsel med å t

fiil jande kväfningsfara utan än mera genom andra inverknin

gar af elen s tarkt komprimerade luft, hvari elykaren på större 

djup arbetar. Egendomliga 1sjukclomsformer kunna :härige

nom uppstå, öfver hvilka först nyare ticlers forskning bragt 
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klarhet. Dessa sjukdomsformer hafva fått namnet >> dyl·a 
. ~ < re_ 

SJuka >> (Caissonkrankheit, caisson-disease efter caisson, d _ 

kareklocka). Förhållandena äro de samma vare si o- det aa··lly 
' · t> t>< er 

arbete i dykareklockor eller i dykaredräl;:t - det ~ir den kom_ 

primerade luftens inverkan, som är anledningen till dykare
sjukans uppkomst. 

Den medicinska forskningen, som på senare tider egnat 

myck e t arbete åt dessa frågor, har r edan nu vunnit sådana re

sultat, att om det också är otänkbart, aLt människan fönnår 

nedtränga till de oerhörda djup, där t. ex. den förolyckade 

Titanie hvilar, dykning dock nu kan ske med stor säk erhet 

p å hitlills oanade djup, om den utföres efter strängt veten
skapliga principer. 

Den viktigas te uppläckten är, att dykaresjukan h ar sin 

grund i blodets och väfnadernas egenslwp att vid hög t tryck 

i sig lösa luftens kväfve, som sedan vid hastig aflastning af tryc

ket kan frigöra sig i form af fina gasblåsor inuti kroppen, 

ungefär på samma sätt som .el en i våra kolsyrade vatten under 

högt tryck lösta kolsyran frigör sig vid korkens uppdragande. 

Dykaren är härvid, för att använda en grof likll!else, att jäm

föra med en sodavattensflaska, och hans blod med vätskan däri. 

Den stora sjuk- och dödligh e ten vid dykning på större 

djup har redan i flere stater (först bland dem Holland) gi fvit 

anledning till lngbeshimmelser för dyknin1gsarbeten. I engelska 

marinen, där man snart fick ögonen öppna för frågans vikt, 

tillsattes på initiativ af amiralitetet för detta ändamål en veten

skaplig kommill e*), i hvars arbeten i synnerhet pr ofessor I-Ia lda

ne och D :r Boycolt in lagt s tor förLj~inst, och från denna k ommit

tes unelersökningar stamma kanske de biis La pral<tiska resultat, 

som vi ~iga i afseende på säkerhetsåtgärder vid djupdyk ning. 

De gr undläggande unelersökningarna i fråga om dykaresjukan 

äro utförda af P. Bert samt af Heller, Mayer och v. Schrö tter. 

Dykningskons len är gammal till sitt ursprung. Seclan ur

m innes tider hafva Svampfiskarne i grekiska ark ipelagen och 

perlf1skarne vid Ceylon drifvit si tt yrke utan alla apparater. 

*) So Tidskrift i SjöYäsendet år 1908 sid. 350. R ed. 
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De k unna gå till förvånande djup ; 20 a 30 meter ä r ej ovan

lig!, och dock Jmnna de ej stanna uneler vattnet längre än 2 

hiigs l 3 minuter efter långvarig öfning. En ryktbar dykare i 

forn Liclen var Skyllis från Sikyon, som åtföljd af sin dotter 

J{yane under en storm dök ned m ellan fartygen i Xerxes flo tta 

0~11 afskar ankartågen på flera af dem . Sedermera hade man 

oft a dykare anställda å örlogs fl ottorna och ännn på 1600-talet 

fun nas dykare med fast anshillning i franska f1ottan. 

Dykarek lockor omtalas tidigt; år 1538 neds tega tvenne 

grl'k cr i Karl V:s niirvaro med en clyl,areklocka i Tajo. Nu

mn a mwiindas dyknreklockor af stora dimensioner förseelda 

med ventila Lion , uppvärmning, el ek L risk belysning, telefon 

m. Jn. 
Dykaredräkten, som medger större rörelsefrihet, är en se

nnre uppfinn ing. Flere olika typer finnas, m en den engelska 

har flerestädes bl. a. i Sverige hlifvit den mest använda. ALt 

i de talj heskr ifva konstruktionen är här ej platsen. Endast 

nag ra erinringar angående principerna för elensamma m å an

fi iras. Dräkten bestå r i stort seclt af Lvå delar, en kompressibel, 

k lii dn ingen , på h vilken är Hislad en inkompressibel, hjälmen, 

försedd med in- och utloppsventiler för luften. 

Vid 10 meters djup är dykaren uneler etl absolut tryck af 

2 a lmosferer - på hvarje cm 2 är trycket lika med vikten af 

en vattenpelare af 10 meters höjd och l cm2 till bas (= l kg.) 

jiim Le lu ftatmosferens tyngd. Vid 20 meter är det absolu ta 

tryc ke t 3 atmosferer, vid 30 meter 4 o. s. v. Enligt Boyles lag 

ii r luftens (liksom all a gasers) volym omvänclL propolionell 

mot trvcke t unel er det att Läthelen ä r direkt propor tionell 

mot Lry"ckel.' Dyknren beh öfuer sernuna volym luft vid huUkel 

d,i u[i han än iir för alt k unna andas och hafva dräkten öfver 

si ll bröst vid samma u tspänningsgracl. Luftinpumpningen 

m <tS Le därför uneler nedstigningen öka s i samma mån som 

tryckökningen utanför dr äk ten stiger. Sker ej d etta, u lan tryc

ket utanför blir större, så minskas luftvolym en i dräk ten och 

det y ttre vattentrycke t sträfvar att pressa luften ur den kom

Pr<'ss ibla klädningen in i den inkomprcssibla h jälmen. Ned

st ig ningen får därför ej sk e hastigare, än att pumparna k unna 
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hålla j ~inma steg med tryckökningen utanför. Häraf inses fa. 

ran af e tt fall under vattnet. En dykare är t. ex. på en lejdare 

sysselsalt med rengöring af en fartygsbotten, slinter och faller 

10 meter, på grund af egen ovarsamh et eller försumlighet af 

medhjälpame att passa p å hans liflina och luftslang. Vid detta 

hastiga fall på 10 meter, får dykaren plötsligt på hela klädnin

gens yta elt t ryck, som är dubbelt så s tort, som det är nära 

va ttenytan. Lu ftvolymen i dräk ten blir därför reducerad till 

hä lften och vattentrycke t söker pressa hans kropp in' uti den 

inkompressibla hj älmen. Han kan på delta sä tt blifva, 0 111 

icke khimd till d öds, så dock allvarligt skadad och få lifsfarliga 

blödningar från lungor, mun, n~isa o s. Y. Är dykaren där

emot på 50 meter och faller till GO, så h ar trycket endas t ökats i 

proportionen 7 till G och luftvolymen mi nska ts endast med 1/
7

, 

h varför effekten blir jämförelsevis liten. J u djupare dykaren 

befinner sig, desto mindre riskabelt är därför e tt fall under 

va ttnet. 

E tt förhålland e, som måste tagas med i räkningen är, att 

då dykaren står upprätt på botten trycket vid hans fötter i 

sjä lfva verket är större än trycket på hjälmen. Tryckskill

naden belöper sig till omkring 9 7o , så att om dykaren t. ex . är 

1,2o m eter lång och befinner sig på 10 meters djup, har han vid 

fö!lerna att motstå e tt tryck af 2 kg. per cm2
, men vid hjäl

men endast 1,s2 kg. För a tt lungorna skola arbe ta med största 

möjliga lätthet erfordras ett tryck molsvarande bröstets nivå; 

man skulle därför tycka, att ulloppsventilen borde vara placerad 

Få denna h öjd. Af praktiska skäl låter man den emellertid 

mynna baktill i hjälmen . Då trycket h ä r, vid upprätt s tällning, 

är något lägre (0,2, kg. ) än öfver bröste t, är en fjäd er anordnad 

fiir att h ålla ventilen sluten, till dess trycket på insidan stigit 

t ill omkr ing 0,23 kg. m era än vattentrycket utanför. Ventilen 

kan jusleras af elykaren och öfning häri är a f största vikt på 

grund a f fl ere skäl. Ofta arbetar t. ex . elykaren i n edböjd 

eller liggande ställning, hvarvid nivåskillnaden mellan hans 

bröst och ventilen ändras. Om dräkten blir för mycket ut

spänd, får el ykaren benägenhet att flyta upp, hvilket generar 
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!J an s rö relseförm åga och kan föranleda, alt han plötsligt ofri

yjiJigL flyler u p p (»blåses upp ») till ytan, någo t som kan vara 

fi ircnacl t m ed stor fara, såsom vi snart skola se. Är dräkten 

l'i'11· litet ulspiind, !rycka bröst- och ryggtyngderna stark t på 

]Jans bröst. Att dräkten är kompressibel och elastisk medför 

en annan fördel, det är n·~im ligen förenaclt med mycket 

min dre anstriingning a lt andas i et t slute t rum med elasti ska 

,·iiggar, som >> gifva efter » n ågo t för hvarje andetag, än då väg

ga rna äro rig ida. 
Faran a f e tt fall under va lten beslå r, såsom vi sett, i den 

pl1i lsliga förminskningen af luf tens volym i dräkten; för hastig 

far t mot va ttenytan och i sy nn.erhet >> uppblåsning >> till ytan är 

farlig dels för intri:idancl e anfall af >> dykaresjuka », dels i annat 

a fsecnde. Om L. ex. dykaren, då han bereder sig a tt s tiga upp, 

stryper till ulloppsvenlilen för att öka sin flytkra ft och därmed 

litll are äntra upp, m ås te han oupphörligt uneler uppstigningen 

jns tera ventilen, annars ökas luftvolymen för hastigt uneler 

lJ yckminskningen utanför. F örsumm ar han att i ti d justera 

w nlilen, blir dräkten snart b räclh årdt u tspänd, så aU han ej kan 

rii ra sina armar och n å ventilen; han befinner sig i en fullstän

dig t hjälplös belägenh el och flyter i delta Li llslåncl h as tigt upp 

till ytan. Han kan också kantra och k omma upp till vatten

~ lan med hufvtlclet ned å t, om m ycket luft utspän,t benkläderna. 

De l gäller då fö r m edhjälparue a tt hastigt hala in honom, 

hålla upp hans hufvucl och öppn a ventilen. För att hindra 

kantring har man anordnat snörning af benkläclern1a, så att 

de ej fy llas medluft i högre grad. »Uppblåsning >> är mes t a tt 

frukta, då dykaren arbe tar i nedhukad ställning eller k rypande 

pa botten . Trycket i hjälmen ökas då , och om a flopps ventilen 

t•j i tid justeras, h ar luften benägenhet att anhopas i och ut

spiinna bakre delen af dräkten; ä ro ej benkläderna snörda, fyl

las de lä tt, elykaren kantrar och blåses upp till ylan m ed hufvu

de l nedå t. Skulle luft någonstädes sila ut genom n ågon läcka 

a dräkten, hvilket lyckligtvis sällan sker, emedan luften vid 

sta rkt tryck alltid kan gå ut vid handlederna, komm er elykaren 

i en ännu farligare belägenhet och kan klämmas till döds, om 

<>j ii flin an tillräckligt hastigt halas in. 
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Luft måste tillföras dykaren' oafbrulet genom luftpu111
_ 

parna, ej blott för att sasom vi sett hålla lufttrycket inon 

dräkten i ni,·å med vattentrycket utanför utan äfven för at~ 
växla elen genom dykarens utandning förskämda luften. Vid 

andningen upptaga vi som bekant svre ur luften och afa
1
·r 

• .J t> va 
till densamma kolsyra, valtenånga och j mindre mängd en del 

andra gaser. Syret ~ir nödvändigt för ljfvet och bindes genast 

af blodels hämoglobin. Kolsyran ( C02 ) ~i r , inandad i för stor 

män,gd , e tt gift som leder till kviifning. K väfning kan också 

~ör01·sakas. af .brist på syre; härför behöfver dykaren dock ej 

Jrukta , ly JU dJupare han iir, desto mera syre får han på samma 

volym luf"l, ej heller synes olägnehct af för mycket syre uppstå. 

Då C02-halten i blodet ökas reLas härigenom andningscentrum i 

nervsystemet till lifligare verksamhet och organismen söker på 

detta sätt genom fördjupad och påskyndad andning själf s tegra 

luftväxlingen i luongrna. 

Faran för dykarens förgiftning genom C02 
är, enligt hvad 

Haldane påvisat, ej så stor, som man förr trott. Kolsyran är i 

den yttre luften· förhanden endast j ytterst ringa mängd - 3 

delar co2 på 10,000 delar 111ft och det fordras ända till 3 % 

för att någon besvärande itwerkan af COrhalten skall uppstå . 

Vid öfver 3 o/o COo blir andningen fördjupad , vid 5 '1o an

strängd och vicl 10 % uppstår svårare andnöd, som vid 25 o/o 
1 ör till k viifn ingsdöcl. Vid högre tryck blir förh ållandet annor

lunda, så att ju högre trycket är, desto mera inverkar ett lägre 

procenttal CO"; vid 10 m e ter har l 'le samma inverkan som 

2 o/r vid ytan och 0,, 7c vid 20 meler o. s. v. Ju djupare elyka

ren i:ir, desto större är därför inverkan af en mindre procen t

halt C02 . 

Genom försök har man funnit, att en m~inniska i hvila 

u tandas omkring 0,;; liter co2 pr min u t och uneler arbete om

kring l,2 liter. För alt hålla C02 under 3 7c , hvilket vid alla 

hittills nådda djup visat sig vara en procenthalt, som meclgifver 

iifven stora ansträngningar utan olägenhet, behöfver dykaren 

"d t . l "l o 100 
Vt y an 1 lYJ a ,5 X - .- = 16,6 liter luft pr minut och i 

100 .'l 
arbe te 1,2 X 3 = 40 l i ler. Denna Yolym hehörver han nu 
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under hvilkel tryck han än är, såsom vi ofvan sett. Det är 

diir för Hill alt uppgöra en tabell öfver elykarens luftbehof för 

olika djup. Man' kan härvid anviinda formeln L = 40 (l +M 

)-., O,J då L betyder luflbehofvet i liter och M antalet meter 

uneler ytan. Vid 30 meler behöfver han alltså 40 (l + 30 X 0,1 ) 

= 124 Ii ter i minuten. 

Det är nödvändigt, att pumparna noga justeras; hvarje 

pump företer ounclgiingligen något läckage, för hvilket korrek

tion måste göras . Läckaget gör sig också mera gällande, ju 

sti\rre djupet är, och brittiska amiralitetets kommiLLe har fun

m l läckaget i a llmänhet vara 10 o/o vid 100 feet (30 meter) 

och 24 o/o vid 200 feet. Arbetet vid pumparna ökas i hög grad 

med växande djup, Ly pumparna hafva då ej blott att leverera 

en allt större kvantitet luft, ulan också .att tillföra denna emot 

l'lt hastigt växande tryck. Arbetet vid pumparna måste noga 

ko lrolleras; det har dock beräknats, att pumparna kunna stå 

sti lla i allmänh et omkring 4 minuter, innan lifsfara genom C02-

kviifning för dykaren uppstår, och om elykaren är på väg upp 

iinclå längre. 

Den s. k. clyJ..:aresjuJ.:cm har sin orsak i blodels och väfna

dernas egenskap all vid högt tryck absorbera luftens kväfgas 

och uppstår, då denna gas vid tryckets aflastning får tillfälle att 

fr igöra in·om kroppen i form af blåsor. K väfvet är l.;emiskt 

indifferent och dess absorption sker chi rför i el irekt proportion 

ti ll trycket. Som blodet är en tämligen tjockflytande vätska. 

absorberar det k väfgasen ej så has l igt som vallen eller fysiolo 

~i s k koksalllösning. Ännu myckel långsammare 1absorberas 

kY ii fgasen nf väfnad erna, och de t fo rdras långvarig inverkan 

af högt tryck för all dessa sk ola mältas med kväfve. Ju rikli

ga re blodströmningen är genom en kroppsdel, cleslo hastigare 

\ker miillningen. Fett visar sig lösa kvMgas i b etydlig grad 

(:\-5 gånger så mycket som vatten). I vMnad er, där mätlnin

~c n sker långsammare, afgifves också gasen uneler trycl.;sänk

llingen mera långsamt. 

Man kan i enligh et härmed urskilja tvenne hufvudgrupper 

af dykaresjukans former. Vid de häftigaste och SYårasle ror-
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merna, som uppträda redan inom 4 a 5 minuter efter en hastio 
i5 

uppkomst från djupt vatten, samla sig gasblåsorna i mängd i 
de slora venerna och hjärtats högra afdeln ing. Faran för en 
hastig död är här öfverhängande. Plötslig vanmakt, svårighet 
att andas, liten, hastig och oregelbunden puls äro Ledmen här
vid. I andra gruppen visa sig symptomen 10 minuter till en 
half timme, sedan dykaren lwmmit upp. Vid dessa fall har 
bildningen af gasblåsor i synnerhet gjort sig gällande i nervsy
stemets fettrika och blodfyllda väfnader och följden häraf kan 
blifva döden eller för lifvet kvarstående förlamningar. Symp
tomen vid dessa former kunna vara de mångfaldigaste: klåda i 
huden, slickningar >>myrkrypningan i armar och ben, oför
måga att kasta vatten, smärtor i maggropen och därefter små
ningom svaghet och förlamningar af de mest olika slag isyn
nerhet i extremiteterna, döfhet m. m. 

Vid den tredje gruppen af dykaresjukans former är det 
fråga om gasblåsornas uppträdande i senor, leeler och andra 
väfnader, hvilka äro blodfattiga och endast långsamt mättas 
med kväfgas. Dessa former uppträda först sent, ibland ända 
till 6 timmar eller mer efter uppstigningen och utgöra dc lättaste 
fallen. De visa sig i »rheumatiska>> smärtor mer eller mindre 
häftiga i ben, leeler och muskler. 

Ju längre tid dykaren stannar nere på stort djup, desto 
fullständigare blir mättningen med kväfgas i hans blod och 
väfnader. Från 10 meters djup kan dykaren alltid utan olä
genhet komma upp hur hastigt som helst och äfven från 20 
a 30 meters djup är gasblåsbildningen sällsynt. Vid större 
djup stiger benägenheten därför dock hastigt. Störst är faran 
vid s. k. uppblåsning eller annars hastig uppstigning från längre 
vistelse på större djup, så hastig att kroppen icke hinner att sakta 
och omärkligt med blodet afgifva den absorberade kväfgas en 
genom lun~orna under trycksänkningen. Dykaren kan gå hastigt 
upp äfven från rätt stora djup, då han endast varit en kort stund 
därnere; man har se tt exempel på att dykare utan olägenhet 
gått ned ända till 60 meter och hastigt upp igen , men vistelsen 
under vattne t var då endast 1 O minuter. Detta utfördes af 
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svenska och grekiska dykare vid undersökning af den sjunkna 
frnn sl.;a jagaren Chamois. Rekordet för största djup innehaf
yes a f löjtnanterna DanHmt och Catto i engelska flottan, hvilka 
yid experiment under ledning af Haldane gingo 'ned till när
ma re 70 meter och voro under vattnet i 2 limmar. Vid en 
andra nedstigning på stort djup efter en kortare intervall sker 
m i1t tningen ännu fortare och faran för dykaresjukan ökas. 
Annars fordras tydligen en täml igen långvarig vistelse under 

högt tryck för mättningens inträdande. 
Hufvtldvikten vid dykaresjukans förebyggande måste läg

aas på en långsam trycksänkning (el eko m pression) jämte be-" . . 
griinsning af tiden för dykning på djupt vatten. Uppst1gmngen 
maste ske så sakta, att kroppen hinner genom lungorna utan 
gasblåsbildning afbörda sig öfverskottet af kväfgas. I Öster
rike har man fastslagit minst 2 minuter för hvarje 1

/1o atmosfer, 
i H olland ännu längre tid. Denna långa dekompression är ju 
mvcket tidsödande och det har visat sig att dykarna, hvilka 
u1~cler uppstigningen ej .känna något obehag, göra allt för att 

undandraga sig densamma. 
Haldane har efter sina undersökningar funnit utväg att 

förkorta tiden. Han konstaterade, att man utan olägenhet 
kan gå upp från ett tryck till hälflen däraf, således från 6 
a!mosferer till 3, från 4 till 2 o. s. v., endast man tager till
riicklig hvilolid vid hvarje hållplats, och engelska marinen har 
efter Haldane uppgjordt tabeller för en sådan »stegvis » dekom
prcssion. Äfven Haldanes tabeller hafva rönt modifikation i 
sYnnerhet efter Hills undersökningar, så att tiden för dekam
pressionen kunnat ytterligm··e 'nedbringas. Han har nämligen 
His t uppmärksamheten på, att kroppsrörelser i så hög grad 
bt'fordra cirkulationen och därför också påskynda afgifvande t 
af kväfgasen och dessutom har han visat, all inandningen af 

ren syrgas äfven i hög grad stegrar densamma. 
Den enda rationella behandlingen af dykaresjukans for

mer består i att så fo rt som möjligt åter försätta elen insjuk
nade under samma höga tryck, från lwilket han \kommit. 
Denna rekompression kan ske, såsom man i engelska marinen 
f!].o rdt aen om en särskild >> kompressionsk ammare>> eller genom. 
u. ' b 
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all hell enkelt sända ned den sjuke på d jupet igen, och detta 
får man ej draga sig för, iifven om han är dålig, ja t. o. rn. 
medvetslös. En annan dykare måste dock i så fall medfölja 
för att öfvervaka den sjuke. Efter rekompressionen före tages 
genast långsam dekompression i vanligt tempo. Alla andra 
behandlingsmetoder, hvilka förr Li llgrepos, såsom varm a bad, 
laxermedel, alla slags nervmedel o. s. v. kunna enelas t i ringa 
mån motverka följderna af sjukdomen i dess svårare former. 
Skynclsam rekompression . visar sig däremot lifräddande och 
ii f ven betydliga förlamningar k unna hastigt gå tillbaka. E nelast 
vid de senast upplriiclande och lättare formerna med ben- och 
ledsmärlor kunna massage och medicin ofla vara tillräckliga. 

Förr ansåg man, alt äfven nedstigningen borde ske mera 
långsam t för att tryckökningen ej skulle vara för hastig. Detta 
är dock enelast all förlora tiden. Man bör endast ihågkomma, 
all nedstigningen ej får ske hastigare än att pumparna förmå 
hålla ji.imna steg med tryckökningen, och att uppehåll bör ske, 
om smärtor i öronen skulle infinna sig hos dykaren. Smärtor och 
spänning i öronen vid nedst igningen bero på aU trycket utan
för t rum hinnan blir större än innanför. Mellanörat, som är en 
hålighel innanför trumhinnan, står genom del Eustachiska röret 
i öppen förbindelse med svalget. Vid snufva eller svalgkatarr 
kan detta rör mer eller mind re svullna igen, och Jufttrycket där 
1-:an. då ej hålla jämna steg med tryckökningen utanför. Ofta 
kan dy karen genom enkla medel för tillfället få det tilltäppta 
röret aLL öppna sig. För detta ändamål bör han försöka att 
från munhålan pressa luft genom det Eustachisl;:a röret; detta 
kan ske genom upprepade sväljningar, gäspningsrörelser eller 
forcerad utandning · vid sluten mun och tilltäpp la näsborrar 
(ni1san tryckes mot hjälmen). Skulle dessa medel ej h jälpa, 
hör han · vän la ti lls trycket småningom utjämnas eller gifva sig 
upp igen, om han ej vill äfventyra, all trumhinnorna 
sprängas. 

Klart är aU ett noggrannt urval af manskap till d ykare 
~ir en högst viktig sak. Alla måste und ergå en grundlig läk are
under sökning. De måste först ooh främst hafva friska lungor 
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och h järta, hvi lka organ ju ställas på stora prof; vidare böra 
· crsoner öfver 45 år användas. Feta personer böra utesJu-

eJ P ·· l · l ·· d · ta~, då dc hafva större benägenhel for dy ~areSJU ~a ~~1 an 1a. 
Al koholister iiro äfven att afvisa; hörselorganen, bora vara 
friska med normala trumhinnor. . 

Bland tillfälliga försiktighetsmått, lwilka böra komma 1 be
trak tande, kan nämnas, alt dykaren ej bör nedstiga omedelbart 
efter en måltid , i synnerhet icke en fettrik sådan, då fetthalten 
i mjölkkärlen, blodet och ldvern bctydli~t ökas och __ fett_ som 
bekant löser kväfgas i hög -grad. HMt1gare anslrang~mgar 
und er vallnel böra undvikas. Vid tillfälliga åkommor 1 1uft
Yi1,.(arna såsom hosta, snubra o. d .bör dykaren ej gå ned. 

Dykningens stora betydelse för alla mariner ligger i öppe1: 
1•1cr Den ew'elska amiralitetskommittens betänkande har 1 <'n· b 
~li;let en resume af några viktiga punkter i afseende på dykar~ 
Yiisendet. H ii r betonas först viklen af etl J?oggrann t urval .l 
a l\eende på kroppsbeskaffe111helen af manskap till dykare ; VI

dare betydelsen af grundliga kurser för officerare och man.skap, 
~om egnat sig åt dykning med unelervisning så väl i mate~IClens 
ko nstruktion och skötsel, som i grunderna för dyknmgens 
fvs ik och fysiolog i. Särskilda öfningslanl)ar på land försed~a 
l;lCcl glasfönster för observation af dykareeleven anv~ndas ovld 
<h'karekurse rna. Vilden af materielens sakkunmga varcl, 
p~nnparnas j uslering o. s. v . påpekas sam t betydelsen af o att 
noga följa med resullaten af de forskningar på detta omracle, 
hvarmed nu för tiden vetensk apsmän i flere länder syssla. 

J. Lagerholm. 

Ticlskr if t ·i Sj öväsenclet. 26 
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. 
Meddelanden från främmande m arm er. 

(Afslutade den 8 oktober 1912.) 

Ryssland. 

Flottprogram. I Ryssland skilj er man för närvarande på tvenne 

flottprogram »det stora programmet» och »det lilla programmet». 

Enligt det stora flottprogrammet, hvilket till sin omfattning 

ännu ej synes vara· fullt bcstämdt, skall ö stersjöflottan bestå af: 

24 slagskepp, 12 pansarkryssare, 24 små kryssare, 108 jagare och 
36 undervattensbåtar. 

l<'ör Svarta h afvet afses en flotta starkare än Turkiets och 

Öst errikes tillsammans och för Ost asien upptages 2 mindre kryssare, 

18 jagare, 12 undervattensbåtar, 3 minfartyg m. m. 
Detta program har ännu ej behandlats af duman. 

Det lilla j'lottprogrammet, som omfattar åren 1910-1917, och 

hvilket betraktas såsom en första del af det stora flottprogrammet, 

har under gångna sommaren med stor röstöfvervikt antagits af duma 

och riksråd . Enligt detta skall år 1918 ryska östersjöflottan bestå af: 

8 slagskepp, 8 pansarkryssare, 9 mindre kryssare jämte j agare 
och undervattensbåtar. 

Kostnaderna för utförande af nybyggnaderna för det s. k. lilla 
flottprogrammet fö rdelar sig enligt följande : 

år 1913 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 mill. rubel 
)) 1914 ... . ... ... .... .. . . .... 102 )) )) 
)) 1915 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 )) )) 
)) 1916 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 )) )) 
)) 1917 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 )) )) 

Summa 502 mill. rubel. 
Därjämte skola till förarbeten för år 1912 utanordnas 15 mill. 

rubel. 

- 397 

I regeringens fö rslag till det lilla flottprogrammet omnämnes 

en1r11ertid att förutom de 502 milJ. rubel för samma femårsperiod 

J91 ;)-1917 kräfves ;ytterligare 783 mil l. rubel fö r fullbordande af 

uL<lcr byggnad varande fartyg och för löpande utgifter. Tillsam

m"ns äro således 1,285 mill. rubel erforderliga. 
Bedljacle 502 mill. rubel äro afseelda att fördelas enligt följande: 

A. för 4 slagkryssare (Östersjön) . ................... 182 milJ. rubel 

» 8 små kryssa r e 4 Östersjön, 2 Svarta h afvct, 
2 Ostasien) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 » » 

» 36 jagare (Östersjön) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 » 

» 18 unclcrntttensbåta r (12 Östersjön , 6 Ostasicn). . 33 » » 

stridsfartyg sum.ma 392 mill. rubel. 

B. För hjäl pfartyg afse s 15,, mill. rubel och skola för denna 

s1' nma byggas: 
2 oljdransportångarc. 4 målbogseringsfart~·g, 3 bergningsfart;vg 

för undervattensbåtar, 2 isbrytare sam t diverse träng- och mindre 

f n r tyg. 
C. Till flytande hamnmateriel afses 13,, mill. rubel. Härför 

skall anskaffas: 
2 stora flytande dockor (8 milJ . rubel), 3 flytande kranar, 8 

hngserare (afsedda för isbrytnin g) m. fl. hamnfartyg och pråmar. 

D. För utvid gande och förbättrande af Baltiska skeppsbygg

ll<lflsvarfvet och Obuch offs k anonverkst äder afscs 10,, mill. rubel. 

E. Till örlogshamnar i R eva l, Kronstadt . Svcaborg, Nikolaj cff 

rwh Vladivostok beräknas 70,o mill. rubel, däraf 40 mill. rubel för Reval, 

"',m t ill 1923. då örlogshamnen skall var a fä rdig, beräknas hafva 

];ostat 112 mil1. rubel. 

I<'artygsmateriel. Den på Putiloffvarhet b~·ggda och med t ur

J,inmaskincr från Vulkan i Stcttin försedde 1,280 tons jagaren Novik 

l1n r vid sin p roftur uppn ått en fa rt af 3G,, knop. 
I ::\ikolajeff vid Svarta hahet b;ygges en undervattensbåt, som 

. l l t .. 7( 0 
iifven afscs för utläggande af mmor. Båtens c ep acemen ar 

500 
i resp. undervattensläge, dess längd Hr 52 m . Framdrifnin gsmedlet 

öfvervattens 
::r en Curtismotor. Den bestyckas med två stäituber och 4 torpeder. 

Pör förvarande och utl äggande af minor förses den på underkant med 

('l\ längs efter i två afclelningar delad kista, i lwardera af h vilkcn 

]lhlceras 30 st. minor. Minorna utläggas genom en · akterut i kistan 

ht'lägen öppning, elit dc transpo rt era s förmedelst ett P aternoste rverk. 

Dett a verk skötes inifrån båten. 
Dc nya slagkryssarna skola enligt uppgift deplacera 28,000 tons, 
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förses med 12 st. 36,, cm :s kanoner och göra 27 knops fart, de mindre 
kryssarna skol a erhålla ett deplacement af 7,000 tons och bestyckas 
med 15 cm :s kanoner. 

Personal. En ny skeppsgosseskola öppn as i höst i Kronstaclt 
Skolan afses för 400 skeppsgossar. För antagni.ng fordras en ålder 
af 16 t ill 18 å r och att hafva genomgått folkskola. Skolan pågår i 
2 år, därefter sker karlskrifning och specialisering. Genomgående 
af skolan förpliktigar till 6 å rs aktiv tjänst. Inrättande af denna 
skola h ar påkallats genom ryska flottans stora brist på dugliga un
derofficerare. 

Norge. 

Marinbudget. Det norska stortinget h ar med betydande röst
öfvervi kt antagit Mi!itär- och Budgetkommittens förslag om extra
orelinära bevillningar för sj öförsvaret. 

Denna kommi tte h ar icke kunnat gå med på regeringens på 
försvarskommi ssionens stora flottpl a n stödda förslag till bevillning 
(se h äftet 1, 191~) slutand e på 16 ' /, mill. kronor. Mi litärkommitten 
har höj t beloppet ti ll 20 mill. kronor udcr p åvisande af att befäst
ningar äro behöfl iga för att stöda flottan och med påyrkande af att 
en ny undervattensbåt skall byggas och torpeder anskaffas. För 
flottplanen i s in helhot (ln·ilkcn en li gt beräkning slutar på 54 mill. 
kron or) har kommitten icke ansett sig böra binda sto rtinget. 

Dc bevi lj ade 20 mill. skola förde las enligt nedanstående tabell. 
I. a) Anskaffande af 2 pansrade kustförsYarsfartyg j 5,000,000 kr. 

n. 

b) Bcfästni agsanläggning och flottstation i Ofotcn 900,000 >> 
c) Anskaffande af brisansammunition: 

1. till flottan ....................... . . .. . 
2. till kustarti lleriet 

d) Anskaffande af torpedor . . . .... . . .. .. . ....... . 
0) En unde rvattensbåt .......... . ... . ... . ...... . 
a) Till flottstationen i Kristianiafjonlt>n afsättes .. 
b) Till flottstationen i Berge n afsättes .. . . .... . . 
c) Till flotts tationen i Trondhjom afsättes .... ... . 

350,000 )) 
250,000 )) 

1,000,000 )) 
1,200,000 )) 

800,000 )) 
400,000 )) 
100,000 )) 

Summa 20,000,000 kr. 
J\ommitt6n har oj heller kunnat gå med på i flottplanen for

u tsatt ökning af personalen, utan afscr a t t sådan ökning må beviljas 
för h va rj c å r efte r behof och framställ er ti ll regeringen att om möj
ligt reduce ra bemanningen och i stö rre grad använda underofficerare. 
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Dd fö rutsättes, att det ona pansa rfartyget, för såviclt sådant låter sig 
f!iin t, bygges vid inhemsk verk stad , och administ ra tionens uppmärk
"'11nhet fästes på, huruvida ick0 det bör tagas und er fö rnyadt öfycr
,·itl!;andc, om Pj på pa nsarfartygen bör användas gröfre bestyckning 
än lwad som är föreslaget. 

Dessa extraordinära utg ifte r skola b0täokas dels med 7,, mill. 
kronor af kontant behållning i sta tskassan, del s med 400,000 kronor 
fr ån 1912 å rs förs varsskatt samt del s gpnom upptagande af ett in
liindskt lån på 12 mil!. kronor, hvilkct skall amorteras på 25 år ge
nom en ext ra försvarssk att. 

De nya pansarfal'tygen. Från fl ora utländska firmor hafva in
for<lrats anbud på byggande af dc båda nya pansadartygen. Dimensio
n r och bestyckning äro i likhet mod hvad i häftet l , 1912 angifves, 
d! ck äga varfvcn, om så kan ske, inom C'tt deplacement af 4.000--4,500 
tons placera 28 cm. kanoner i ställ et fö r 24 cm. kanonor å fartygen. 
DL' grofva och medelsvåra k anonerna skola inrymmas i e nkcltorn, 
10 cm.-kanonern a skola skydelas af sköldar. Fartygen skola erhålla 
en pansargö rdel af 2 m. höjd , längs hela sin längd och af 175 mm. 
ijocklek midskepps. Citadellpansaret skall vara 100-120 mm. tjockt. 
'Mellersta delen af fartyget sk all skyddas af tv å pansardäck Kol
lH>xa rna skola rymma 175 tons. Besättningen beräknas till 250 man. 
Fö rslag infordras för såväl kolfrnaskincr, turbinmaskiner som motorer. 

Undervattensbåtar. Norges und ervattensbåtar n:r 2. 3 och 4 äro 
L ndc r byggnad vid Ge rmani avarfvet i Ki el och väntas blifva färdiga 
!!11dor sommaren 1913. Den nybcvilj ade undervattensbåten n :r 5 är 
beställd å samma va rf och skall levereras i juni 1914. 

Danmark. 
Undenattensbåtar. Af i Fiume beställda undervattensbåtar äro 

[favmandcn och Thetis l evererade . Triton väntas färdig inom elen när
tn aste framtiden . Af do på örlogsvarivet i Köpenhamn unde r byggnad 
'a ran de 3 undervattensbåtarna löpte Havfruen af stapeln den 6 juli. 
Deplacementet för undervattensbåtarna i öfvervattenslägc uppgifvcs 
till 160-170 tons. Fasta kojplatser finnas för hela besättningen. 

Utrangering af fartyg. Dc gamla pansarfartygen Odin (byggdt 
1872, 3232 tons) och Gorm (byggdt 1870, 2350 tons) jämte kanonbåtarna 
Stor e Baclt och Öresund hafva utrange rats. 

P:msarfartygct Odin lär hafva försålts för 165,000, Gorm för 
l15,000 kronor. 
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Tyskland. 

Dc första hå veckorna i september haha stora krigsöfningar 
med tyska flottan ägt rum i 1\ortlsjön . Däri dc ltogo: 1. eskadern 
n:ed 8 Drcaclnoughts. :2. cskadc m med 7 slagskepp och den för till
bllet ])lldacle 3. (resen·-) eskader n på sex slagskepp (5 af Wittels
?achklassen . och El S<ISs), :20 kryssa re, där af 3 drcadnoughtskryssare, 6 
J~garc~lot:ll]er om tillsammans 66 jagare, 3 minfartyg, 2 minsvep
mn gsd lvJswner och undervattensbåtflottiljen. I allt voro närm.are 150 
fartyg. förda af 12 aminilcr och med mer än 30,000 mans besättning, 
s::u nmand ragna. öfmngarna ledeles af amiral von IIoltzendorff, om
bord å fl ottflaggskeppet Deutschland. Krigsöfningarna afslutades den 
20 september. 

}'örbandsindelning och förläggning den 1 oktober 1912. Första 
eskadern utgöres af 8 dreadnoughts (4 IIelgoland- och 4 Kassauklassen). 
Andra eskadern bestå r af 8 fartyg af DcutschlanJ och Braunsch weig
klasscrna. 

Af den nybildade tredje eskadern finn es ännu blott en division 
(5. div.) rustad. Denna elivision består af dreadnoughtarne »Kaiser>> 
och »Friecle rich d. Gr.» samt 2 fartyg af Braunschwcigklassen (Braun
schweig och Elsass). 

1. och 3. eskaclra rne äro förlagda till ~ord sjön, 2. eskadern till 
Ki el. 

Dc fem slagskeppen af Wittclsbach-klass0 n hafva öfverflyttats 
från Wilhelmshaven till Kiel. 

FartygsmaterieL De nya slagskeppen Oldenburg och Kaiser 
hafva uppnått rcspekti,•e 22,, och 23,o kops fart. 

Slagkryssarcn Goeben och pansardäckskryssaren Breslau hafva 
båda Yid sina profturer uppnått mer än 30 knops fart . 

Af fartygE'n på Hll2 års program bygges slagskeppet Ersatz 
Drandenburg,slagkryssaren Ersatz Kaiserin Augusta och :12 jagare 
(13-24) hos Sehicha u och pansardäckskryssaren Ersatz Prinzess W il
hd m på kejserliga Yarfvet i IGel sa mt pansa relä eksk ryssaren Ersatz 
Irenc hos Vulkam·advct i Stettin. 

Kanonbåten Sperber har utrangerats. 

Olyckshändelser och haverier. Under ett nattligt torpedanfall 
elen 18 juli utanför Hi.igen rammades jagaren G 110 i höjd med aktre 
tornet och genomskars till kölen af slagskeppet Hessen med elen på
följd att tre man dödades och de fyra aktersta rummen yatten
fyllclcs. Ahen i maskinrummet inträngde vatten. Detta senare rum 
lyckades man emellertid länspumpa, och upphängslad mellan två andra 
jagare infördes G 110 till Kiel. 
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Under genombrytningsöfningar den :14 september vid Helgoland 
sknrs jagaren G 171 i två delar af slagske?pet Zäh.ringcn.' Den aktre 
mindre delen sjönk efter 2 minuter, och 1 donna mnc~tangda 7 n:;.an 
drunknade. Den främr e delen höll sig flytande :15 1~muter. öfn~a 

f J
. a o· arens 82 man starka besättning räddades af tillskyndande Ja-a o 

gare och båtar. G 171 var en turbinjagare byggd :1908-1909 ~ch 
hade uppnått 34,, knops fart. Bergningsarbotet med de på 50 m :s dJUP 
sjunkna delarn c af j agarna pågår. 

Flygviisende. Ett nybyggdt Zcppclinluftskepp har tilldelats tyska 

Jll'll'inen. 
Ett hydroplan inköpt för i V cstpreussen insamlade medel och 

bL nämnd t ,;w estpreusscn» har öfverlämnats till tyska marinen. 
Hyldosvis omförmäles att tyska regeringen beställt ett Curtis-

hydraaeroplan i Amerika. 

England. 

Marinpolitik och budget. Såsom ett omedelbart svar på Tysk
lanels nyaste f lottlag h ar i England antagits en tilläggsbevillni~g 
t ill budgeten på c :a 18 mill. kronor afseelda för ökande af bemanmn
gen, byggande af undervattensbåtar, för flygväsendet m. m. 

The first Lord of Admiralty, Mr. Churchill, förklarade vid be
vill ningens antagande, att den var förorsakad af denna lag, som 
faktiskt ökar dc i full stridsberedsk ap varande tyska slagskeppen och 
slagkryssa rna från 21 till 33. Denna bevillning vore dock enelast en 
förs ta ringa del af hvacl som erfordrades, ity att flottans stridsbered
Bk ap betydligt måste ökas. Så vore det nödvändigt att öka den IV. 
c'skaclern (Gibraltar) från 4 till 8 slagskepp och att anordna Malta 
såsom en hjälpbas för densamma. Dessutom vore afsikten att öka de 
i f ull strid sberedskap varande slagskeppen i L flottan från 3 till 4 
Ps]mdrar eller till 33 fartyg. IL flottans fartyg (rednceracle besätt
ningar) skulle ökas från 8 till :16. Dessa åtgärder afsågos vara vid
tagna före :1914 års utgång. 

I sam band härmed berörde Mr. Churchill sin af vissa pressorgan 
skarpt klandrade åtgärd att alldeles blotta Medelhatvet på slagskepp 
och meddelade att afsikten vore att därstädes placera 4 slagkryssare 
nf Invincibletyp, 4 sta1ik:a pansarkryssare (Warriorklass'?), att pål 
Malta stödda jagare och undervattensbåtar skulle till sitt antal ökas 
och en station för torpedfartyg upprättas i Alexandria. 
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Krigsöfningar. Efter en flottrevy vid Spitheacl elen 9 juli inf ... 

en mängel parlamentsledamöter, i hvilken deltoga 223 fartyg cläribla:l 

44. slagskepp och 5 slagkryssa re, afgingo de samlade engelska eskad~ 
ra rna tlll do stora krigsöfnin ga rna i K ordsjön. I dessa deltoga 1. 

9 

3., 4., 5. och 7. slagskeppseskadrarna samt två pansa rkryssareskad r-., 

jämte en mängel mindre fartyg. I allt synes hafva Yarit för hande~~ 

. 42 slagskepp, 30 pansarkryssare , l1 lätta kryssare, 16 scouts, 12
8 

Jagare, 24 torpedbåt ar , 46 undervattensbåtar 16 minutläggningsfart . 
6 . . f Yg , 

mmsvepmngs artyg, 16 dopat- och verkstadsfartyg och 3 trängfarty . 

Summa 338 fartyg jämte 6 aeroplan med en bemanning :f 
88,000 man, däribland 21 amiraler. 

Ofv0rstriclsdomare var amiralen Sir "T· H . May. Don blå 

(engelska) styrkan fördes af viceamiral Prins Louis of Battenberg, 

den rocla (anfallande) styrkan af amiralen Sir George A. Callaghan. 

. På blå si da funna s : 28 slagskepp (däribland 5 Droaclnoughts), 

3 slagkryssa rc, 16 pansarkryssare, 5 lätta kryssare. 

Därj ämte synes 1.. 2., 3., 5., och 8. jagarflottiljerna jämte största 

rlelon af und ervattensbåtar och öfriga fartyg hafva varit tilldelade 

blå styrka. 

Röd sida räknad e : 15 slagskepp (där af 8 Droaclnoughts), 2 slag

kryssare. 8 pansarkryssare, 3 lättare kryssare, jämte mindre fartyg . 

Krigsöfningarna ägde rum under ticlen elen 11-18 juli. 

Utgångsläge för blå st~rrkas hufvuclstvrka synes hafva varit 

Lamlash å Skottlands Ycstkust, för en blå mi.ndre styrka om en slag

skcppseskador, två kryssareskadrar, jagare och undervattensbåtar 

Firth of Forth. Utgångsläge fö r röd styrka torde hafva va rit i när

heten af holländska kusten. 

Uppgift. Röd styrka skall söka landsätta en ungefär 45,000 

man stark arme på Englands ostkust och genombryta med sina krys

sare till Atlanten i och för handelsförstöring. Blå skall söka hindra 

detta. 

Enligt förljudand e skola öfningarna hafva fått följande hufvud

sakliga fö rlopp. Blå styrka styrd e genast rundt norra Skott

lancl mot England s ostkust. I F irth of Forth liggande lcryssare 

och jagare bi ldade söklin je f rån Flamborough heacl till norska 

kusten: undervattensbåtarna förlades norr om Skottland . Röd styrka 

styrde elen 13 mot Flamborough head för att landsätta sina trupper, 

mon hindrades af stark tjocka, hvilken varade till manöverns slut. 

Under elen 14 och 15 ägde smärre strider rum mellan de mindre far

tygen. På eftormidclag·cn elen 15 ryckte röd hufvuclstyrka fram mot 

Skottlancls norra udde fö r att l åta sina kryssare genombryta till At-
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lantcn. Härvid uppstod strid mellan blåa och röda kryssare, hvarvid 

trt' röda kryssare komma igenom. Den röda hufvudstrykan gick där

o{f<or sydvart och blå förlorade känningen af densamma. Först elen 

18 npptäoktes åter röd huf vucl styrka af blå, dock först seelan 28,000 

mnn (fingerad e?) trupper i skydd af elonsamma landsatts vid Flambo

rough hoad . Med uppoffrande af 7. eskadern lyckades röd hufvud

styrka återgå till sina fingerade hamnar. Flora olyckshändelser in

triiffaclo uneler manövrerna, dock utan svårare påföljder. 

FörbandsiiHlelning·. Till komplottorande af i föregåondo häfte 

,1f t idskriften lämnad uppgift meddelas härm ed undervattensbåtsflot

tiljernas fö rl äggning. 

Station. Flottiljnummer. Antal rustade u. ·v.-b. 

Portsmouth II, IV och VIII 20 

Devonport I och III 9 

Harwich V och VI 12 

Dundee VII 12 

Lamlash IX (nybildad.) 3 

U.-v.-b.-flottiljerna äro tilldelade såväl stillaliggande kasern- och 

<kpåfa rtyg som rörliga depåfartyg, verkstads- och bergningsfartyg m. fl. 

Personal. Till genoraladj utant hos konungen efter Sir Lewis 

llPaumont har utnämnts admiral Sir Eclmuncl Poe, ti ll amiraler hafva 

utn ämnts viceamirale rna Sir George King-Hall, Prins Louis of Batten

lH'rg och Sir Geo rge Nevi lle och till vice ami raler, konteramiralerna 

H1 1sh och Hamilton. Såsom chefer för respektive 1. 4. och 7. eskadrar

W\ äro boo rdr aclo viceamiralerna S. Colvillo, C. Briggs och Sir Henry. 

.Jackson. 

Till chefkonstruktör för mari ncn efter Sir Philip Watts har 

utnämnts Mr. Tennyson d'Eyencourt, förutvarande direktör för Arm

strong Works. 

Materiel. Följande fa r tyg haha uneler elen gångna sommaren 

sa tts på stapeln: slagskeppen Bonhow och Delhi, pansarkryssaren 

Ti ger samt de lätta kryssama ~ottingham och Lowestoft. Bonbow 

orh Delhi uppgifvas skola erh ålla on sekunclärbost3'ckning af 16 st. 

15 cm. kanoner samt förses mod 5 st. 53 cm. to rpeder. 

Uneler de senaste månaderna hafva följande fartyg sjösatts: 

Litta krvssarna Dublin, Southampton och Melbourne af »Town>>-klas-

8<'n, don" sistnämnda tillhörande australiska marinen, lätta kryssaron 

VParless af »Boadicea»-klass, jagaron Lurchcr och dopatfartyget 

fö r undervattensbåtar Maielst orre (3,600 tons, 14 knops fart). 
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Vid nyligen utförda profturer har slagskeppet Conquoror uppnått 
22,, knops fart (kontr. 21 lm.) och jagarue Firedrake och Lurcher resp. 
33," och 35,,, knops fart (kontr. 31,, lm.). 

En ny 40,000 tons docka afsedel för Portsmouth har löpt af stapeln. 
Do åtta »Scouts>> på 2,670-2,940 tons, stapolsatta åren 1904-1905 

ombestyckas med 10,, cm. kanonor i stället för för ut befintliga 76 m. m~ 
Slagskeppet Thunclerors 53 cm. torpeder kunna gå 9,000 m. 

di stans mod 30 knop. Högsta fart är 45 knop. 
slagkryssaren Prinzoss Royallär Yicl profskjutning med sina tor

peder hafva gått mod 30 knops fart. 
AYiatik. I England har nyligen Yicltagits åtgärder för att 

organisera det militära flygväsondct. En >> kun glig flygkår>> har upp
r ättats. För att intagas i denna måste man genomgå en 4 månaders 
kurs, i on för arme och flo tta gemensam, uneler den förra lydande 
flygskola. Skolan omfattar tre 4 månaders kurser årligen. Man af
ser att hvarje år för marinen utbilda 50, för armen 114 flygare. 
Civila flygare t ill ett antal af 15 per år kunna dessutom därstädes ut
bildas. För vidare utbildning af fl ygare för marinen har upprättats 
en marinflygskola i Eastchurch (nära Sheerncss) . 

I flygskolan i Eastchurch äro för närvarande följande aeroplan
typer uneler anYändning : Short-Wrights biplan, Bleriots, Depcrdussins, 
Kicuports och Etrichs monoplan. 

Ett luftskepp n:r 2 har beställts fö r engelsk a flottan. 

Frankrike. 
Marinens generalstab. Efter inrättande af de båda befattnin

garna Directeur militaire des travaux och Directeur militaire des ser
vices de la flotte har marinens generalstabs organisation något änd
rats. I stä llet för fem afdelningar består elen nu af fyra sådana näm
ligen: 

1. afdelningen: underrättelseväsen, krigshistoriska arbeten; 
2. afcleln ingen: hamnar, kustförsvar , mobilisering, aviatik; 
3. afdelningcn: sjöstridskrafternas fördelning, fartygsförflyttnin

gar m . m. 
4. afdolningen : operationer, utbildning, materialstudium. 

FartygsmaterieL De fyra slagskeppen p å 1910 års program skola 
erhålla 25,000 tons deplacement, bestyckas med tolf 34 cm. kanoner i 
fyra trokanonstorn samt erhålla ett 320 mm. tjockt görclelpansar. 

Följande fartyg hafva under elen gångna sommaren löpt af sta
peln: jagarna Dchorter, Capitaine Mehl samt undervattensbåtarna 
Newton, Foueault, Coulomb, Arago och Curie. 
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Torpedbåtarna Ecouvillon, Periscope, Signe och Grenade hafva 

11 t range rats och skola användas såsom målfartyg. 

Torpedskjutning. På grund af dc stora förlusterna af torpeder 
yj1] öfn ingsskjutning under det senaste ål'et, då för närmare 400,000 
k ron or 45 och 38 cm. torpeder bortskötos, h a r order gifvits om bort
tagande af skjutning med stukbara koner för torpedfartygen. skjut
ningarna skola hädanefter äga rum mot bogseradt mål. Detta skall 
J1cstå af en gammal torpedbåt bogserad med en 300 m. lång bogser
tross. 50 m. frö om torpedbåten är å bogsertrossen fäst ett träkl·sys 
o;·h 50 m. akte r om denn a släpas Yid on tross ett andra träkryss. Här
i .,·e nom erhålles ett 130 m . långt mål. Målet kan äfven utgöras af två 
i .rpedbåtar bogserade mE'd 130 m. mellanrum. Torped banorna obser
\ •ras från en upphöjd plats å målbåtarna. 

Olyckshändelser. Don 8 juni sänktes undervattensbåten V cncle
miaire ö' norelvest om Cap La Hague. Vcnclemiairo fö retog jämte öfriga 
nn clervattensbåtar från Chcrbourg anfall mot 3. eskadern, och dök clär
Yicl plötsligt upp med sit t periskop omkring 100 m. från ledarefar
t~· gets, slagsk eppet S :t Loius, stä f. Slagsk~p~et skar antagli~en un: 
<lervath•nsbåten i två delar. Enär VendemJane omedelbart SJonk pa 
iiO m. djup och i strömvattcn, kunde intet göras för bergande af be
;;iittningcn, 2 officerare och 22 underofficerare och manskap, eller för 
,, tt bärga själfva båten. 

Enligt tidningsuppgifter lära periskopen på de sonare franska 
llnclorvattensbåtarna var a bristfälliga och sämre än förut använda. 

Den 27 juni ägde under artilleriskjutning med 16,, cm. kanoner 
ombord å pansarkryssaren J"ules Michclet, tillhörande artilleri skole-
1liYisioncn tvänne svåra olyckshändelser rum. I förra fallet explode
ra de efter' 49. skottet en kardus vid införandet i kanonen, hvarvicl 10 
man skadades, där af 3 dödligt. Den and ra oxplositionen inträffade 
nncler alldeles liknande omständigheter och skadade 13 man, cläraf 3 
<löclligt. Det använda krutet var af 1910 års till verknin~ . . En med 
anledning af olyckshändelsen tillsatt undersökmngskomm1sswn anser 
ntt denna förorsakats af kvarblifna glödande krutrester eller heta 
gaser, h vi lka antänd t en gas, som krutet i den nyi.nförcla kardusen 
11 ormalt utvecklar (nitroammomium eller nitroamyl). 

Uniform. Från och med 1 januari 1910 införes ånyo paraduni
form för officerare. Denna borttogs 1903. 
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Italien. 
. _Budget .. En tilläggsbeYill~ing til.l ~912-13 års budget på något 

mer an 15 null. kr.onor har nyhgen bhfv1t antagen. Större delen af 
rlessa medel (11 m1ll . kronor) skall använd~s till byggande af stö rre 
torpedfart~g, återstoden för att öka manskapspersonalen med 2,000 
nummer. tlll kol- och ammunitionsförråd m. m. 

Personal. Hertigen af A bruzzrrna ocb kontreami r al Presbitero 
hafva befordrats till viceamiraler. Den förre har lämnat sitt befäl 
som chd för to rpcdYapnet och tillträdt stationsbcfälhaharcbefatt
ningen i Spczia. 

Chefen och va kthafvandc officeren på don utanför K cape] grund
stötta pansarkryssaren San Giorgio hafva afskedats. 

Materiel. Följande fartyg hafya nyligen löpt af stapeln: ja
garna Intrepiclo och Ind omito, to rped båtarn a 19 O. · S., 20 O. S., 22 
O. S., 24 O. S. , 26 O. S., 25 A. S., 27 A. S., och 28 A. S., samt uncler
vattensbåten Sa lp a. 

Slagskcppet Dante Alighieri har vid sin proftur uppnått en 
högsta fart af 24,, knop. Medelfarten under 6 timmar vai· 23 knop. 

J agaren Inh·cpido gjorde Yid sin proftur en högsta fart af 
35,, knop. 

Slagskeppet Lcpanto och kanonbåten M. Colonna hafva ut
rangerats. 

Österrike. 
Eskaderindelning. Från och med den t oktober hm· den öster

rikiska flottan fö lj and e eskadcrindclning. 
Flottinspektör viceamiral Hans. 
Slagskeppsdhisionen : Kontoramiral v. Chmelarz. Sla gskeppen 

Viribus Un itis. Erzl1erzog Fr. Ferdinand, Radctzky och Zrinyi. 
Kryssarelivisionen : Kontoram i r al Fiecllor. Pansarkryssaren S :t 

Georg. lätta kryssaren Admiral Spaun, jagarne Scharfschutze och 
Uskoke samt 5 st. torpedbåtar. 

Rrscrveskadorn: Konteramiral Kjegovan. Slagskcppcn ErzheF
zog Earl, Erzhorzog Friedrich och Erzh erzog Ferdinand Max, lätta 
kryssaron Aspern , jagarne Streiter och Wildfang. 

Materiel. Kryssarne G och I-I skola benämnas Admir al Ster
neck och Adrniral Petz. 
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Ett fö rsta h~·d roac ropl an , <?tt biplan af Lohmeier-Daimlcrs mo
dell h ar anskaffats för österrikiska marinen . 

Ins1lektör för flottan. Ett inspektörsämbete för flottan har in
r i:\ li ,,t s. 

Inspektören för flottan h ar till uppgift att i fred sammanföra 
dc olika de la rn a af flottan t ill ett enhetligt h elt och att vid mobilise
ri ng till att börja med bibehålla befälet öher flottan till dess Högsta 
hd i\ 1 haharen ö her flo t t an slutfört de för mo biliscri n gen mest nöd-
d nrliga arbetena. 

Innehåll i åtskilliga maritima och krigsvetenskapliga 

tWsluifter 1912. 

Artilleri och handvapen. 

Ansbildung der l\!Iannschaft fl'tr das Schi es-
,<en bei bewegter See .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . M. G. S., sid. 920. 

El lverkan vid l O,ö cm. fälthaubits M flO ... A. T., sid. 95. 
Öfv ersikt öfver kaliberfrågans utveckling 

Yicl kust- och s jöartilleriet..... ... ... ... ... ... A. T., sid. 131. 
O m bestämmandet af stigningen vid myn-

JJ ingen ... .. . ... ... ... ......... ..... . ... .. . ... ... ... ... A. T., sid. 142. 
Dte chemische Sta.bilität von Nitrozellulose-

pulvern ............... ................ . ............. . . 
t l,er die Treffwahrscheinlichkeit im Ge-

fe chte ............... ............ .. ... .. . ....... .. .. . .. . 
G.·schi.1tz g egen Pan z er· ... ............. . ... . .. . .. . 
'l'he Relative importance of 'l'urret and 

'L'clescope Sight .... ..... .. ................ -....... . 
H its at Fixed Armament Practice 
l'ro jectories and Ca m bered Planes ......... .. . 
La question cles pondres ........... . 

strategi och taktik. 

N,·cstrategie in ihren Beziehungen zur Land
~ trategie nach englisch-amerikanischen 
L'rteil... .. . . .. ... ... .. . ... .. . ... .. . ... ·· · ·· · ··· ·· · ·· · 

'!' J, e Fundamentals of J'\aval Pm·pose ... ... .. . 
] •<l Ro le cles sons-marins aux manmuvres 

navales de la Mediteri::mee ................. . 

M. R., 1063. 

M. G. S., sid. 1173. 
M. G. S., sid. 1234. 

P. U. S. N. I., sid. 595. 
J. R. A., sid. 61. 
J. R. A., sicl. 234. 
M.. d. l. F. N:r 37, sid. 3. 

·M.. R., sid. 869. 
l P. U. S. N. I., sid. 667. 

il M. d. l. F. N:r 32, sid. 4. 
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sjökrigshistoria m. m. 

Neues zur Trafalgar-Frage ...................... . . 
Der italienische--thrkische Krieg 1911-12 

Befehlserteilung in den Seegefechten des 
russisch-japanischen kri eges .............. . 

Die Gri.'tnde zum russisch- japanischen 
Kriege nach japanischen Darstellung ...... 

Un archeveque amiral, Henri d'Escoubleau 
de Som· dis, 1594-1645 .................... ... .. .. 

La guerre italo-turque de 1911-12 ........ . 
Die französischen Flottenmanöver 1912 ... .. 
Zwei neue deutsche Bi.'tcher i.'tber die ma-

ritimen Ereignisse des russich-japani-
schen Krieges ................................... .. 

Marten Pechelyn aus Fehmarn ................. . 
Die russischen Galeeren König Friedrich 

\"lilhelm I.. .............. ....... .. .. ........ ......... . 
The Italian-Turkish \Var ............ ........... . 
Oprindelsen till N avnene på Flaadens Ny-

bygninger ........................................... . 
Bidrag til Flaadens Historie i Tiden mel

lem Freden til Kebenhavn og den skaan-
ske Krigs Ud brud ..... ...... .. ... ............. . .. . 

La Guerre It.alo -Turque .. ........ ...... . ...... . 
Le Mano:mvres Navales ......................... .. 

Organisation och budget. 

Die ansbildung des englischen Seeoffiziers 
Vergebung von Schiffsneubauten fii.r die 

Kriegsmarine der Verei.nsstaaten .......... . 
J ahresberichte tlber die Marine der Verai

nigten Staaten fi.'tr das Rechnungsjahr 
1910-11 ...... ................ .... ........... .. ... .. 

Die Personalreform in der französischen 
:Marine ............... ............ ............... .... .. 

Das englische Marinebudget l 912- 13 .... . 
Der Bericht des Marineausschusses gele

gentlich Verhandlung des Marinebudgets 
in der italienisch en Kammer ............... .. 

L'Administration Centrale de la Marine 
sons l'Ancien Regim e .......... ..... .......... .. 

M. R., sid. 734. 

M. R., sid. 805, 971, 1117 
och 1240. 

M. R., sid. l 055. 

l\L R, sid. 1080. 

R. M., del 194, sid. 422. 
R. M., del 194, sid. 575. 
M. R , sid. 1171. 

M. R., sid. 1204. 
M. R, sid. 1222. 

M. R., sid. 1278. 
P. U. S. N. I., sid . 721. 

D. 'r. f. S., sid. 384. 

D. T. f. S., sid. 597. 
M. el. l. F . N:r 30, sid . 5. 
M. el. L F. N:r 30 och 31. 

M. G. S., sid. 841. 

M. G. S., sid. 950. 

M. R., sid. 791 o. 953. 

M. R., sid. 887. 
M. G. S., sid. 1063. 

M. R., sid. 1090. 

R. M., del 194, sid. 32L 

- 409-

p roJet de formation nouvelle du personneJ 
canonnier .......... .... . ............................. . 

Lr budget n aval anglais et le eliscours de 
]-Jr d Churchill ........................ . 

N a htragsforderung zum englischen :Marine-
budget 1912-13 ............................... .. 

Der englische Parlamentsbericht i_iber elen 
F lottenstand der hauptsächli chsten See-
Jnächte ................. . ......................... .. .. 

l ntipection Duty at Nav:i Yards ............. . 
Proje t de Budget de 1913 ................. .... . 
La marine Russ e. La situation actu elle . . 
OLiciers Mecaniciens .. . ......................... .. 

Fartygsbeskrifningar, skeppsbyggeri och 
fartygsmaskiner. 

Hauptarmierung und DntenYasserschutz 
tle r Schlachtschiffe ...... .... ................... . 

E inige militärische Grunclsätze, welche auf 
•lie Konstruktionspläne von Kriegsschiffen 
Bezug haben ..................................... .. 

Die Öl-Sch iffsmaschine .. .... ................... .. 
D <.'r japanische Schlachtschiff'kreuser »Kon-

~O« . .. ·••·••·••· •· · ••·••· ..• • •.. .• •.....••. • •... 

E inige militärische Grunclsätz uncl ihr Ein-
1luss au f die Kriegschiffkonstruktion ..... . 

D ie Verteilung wasserdichter Räume auf 
l'assagierclampfern ..... . ... ... .. .. .. 

L i t t om forbrmndingsmaskiner, specielt 
dieselmotorer .................................... .. 

LP contre-torpilleur. - Ce qu'i l est et ce 
r1u 'il clevrait etre d'apres les P.nseigne
ments de la guerre russo-japonaise ...... 

Tenclance g(merales de la construction a 
l'e tranger .................... . ...................... .. 

Französichen Transportclampfer flir Unter-
Heeboote .... .... ... ........ .... ......... .. ........ .. 

:Jlaschineu und Kesselanlagen an Bord der 
neuen französischen Schlachtschiffe ...... 

l l' e Änderungen in den Kriegschiffskon-
struktionen der letzten J alue ............. .. 

Diesel Engine s for N a val Purpose ........... . 
Sj ög åencle dieselmotorfartyg ............... ... .. 

R. M., del 194, sid. 36ö. 

R. M., del 194, sid. 588 

M. G. S., sid. 1224. 

M. G. S., sid. 1268. 
P. U. S. N. L, sid. 397 . 
M. d. l. F. N:r 19. sid. 3 
M. d. l. F. N:r 32. 
M. d. l. F. N:r 36. 

M. G. S. sid. 87 1. 

M. G. S., sid. 901. 
M. G. S., 925. 

M. G. S., sid. 944. 

M. R., sid. 747. 

M. G. S., sid. 1118. 

N. T . f. S., s id. 202. 

R. M., clel 194, sid. 382 

R. M., del 194, sid. 403. 

M. G. S., sid. 1259. 

M. G. S., sid. 1262. 

M. R., sid. 1192. 
P. U. S. N. I., sid. 661. 
N. T., sid. 223. 
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Navigation. 

Ist die Kompasz-Strichteilung zu entbehren 
En ny metode for veirvarsling ... .. .. ..... ..... . 

Der Kreisel als J(ompass ....................... . 
Die neuen hydrographischen und biolo-

gischen Forschungsarbeiten in der Adria 
Navigation und Schiffsfi.lhrung nach reellt-

weisenden Graden ... ....... .......... . ... ....... . . 
Theory and Operation of the Gyroscope 

and the Sperry Gyroscopic Gompass ..... . 
Simplified Methods of Gompass Gorrection 

Om remanent Magnetisme ....................... . 

Kompasset i ooldre Tid ..... . .................... . 
Bidrag til elen Gli'tckstadt'ske Ekvipages 

Historie fra 1615 til Midten af elen st. 

nord. Krig (1715) ................................ . 

Grafiska tabeller för uträknandet af azimut 

och latitud genom observation af Pol-
stjärnan .............................................. . 

Fartygskompassens historia .................... . 

Undervattensbåtar, torpeder och minor. 
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oeb fartyg. 

Slcolesl.:adern. 

30 augusti. 

Pansarbåten Oden. 

Esl-::aderchef: kommendören J u el; flaggadjutanter: kaptenen 

Bju mer och löjtnanten Rudberg; stabsingenjör: manmngenJoren 

S;in tzelius; stabsintendent: marinintendenten E. B. E. Thörn. 

Fartygschef: kommendörkaptenen K ordenfel t; sekond: kaptenen 

Hln I-Torn; officer: underlöjtnanten Virgin; fartygsläkare: marinläl;:a

l'C'It Boivic. 

Pansarbåten Svea. 

Fartygschef : kommendörkaptenen Leche; sekond : kaptenen Wahl

borg; officer: underlöjtnanten Eckerström ; fartygsintendent: marin

lindni ntendenten Zetterberg. 

Pansarbåten Manligheten. 

Fartygschef: kommendörkaptenen Leuhusen; sekond: kaptenen 

l! olmgren; officer: underlöjtnanten Tholander; fartygsingenjör marin-
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ingenjören H alldin ; f a rtygs i ntendcnt marinunderintendenten Desthon ; 

fartygsläkare : m urinläkaren Wallin. 

Torpedkryssaren Jacob Bagge. 

Fartygschef: kap tenen C. A. Posse; officer: underlöjtnanten 

Spens. 

Kanonbåten Urd. 

Fartygschef: kaptenen Eklund ; offi cerare: löjtnanten Schollin 

(målofficcr) och unelerl öjtnanten W esterling. 

Jagaren Vidar. 

F artygschef: k aptenen Maij ström ; officer: underlöj tnanten Gr a af. 

Torpedbåten Orion. 

F a rtygschef : löjtnanten A. E. O. Giron. 

Torpedbåten Vega. 

Fartygschef: löjtnanten Låftman. 

InstruktionsbefäL 

Kaptenerna Sylvandcr, Stackell och von Fianclt ; löjtnanterna 

Bergman, Ekcroth, Måhlen, Grönberg, Ros och Calisssennclorff ; under

löj tnanterna Grcfbcrg och Wachtmeister. 

K.arlsli::ron.a rekrytafdelning. 

('/,. Omkring 5 '/, månader.) 

Afdelni ngschef : kommendörkaptenen B roman; flaggacljutant: 

löjtnanten Fri i s; sta b s ingenjör: ma r i ningenj ören Halldin; sta bsinten

dcnt: marin intendenten Fredholm. 

Pansarbåten Oscar Il. 

Fartygschef : kommendörkaptenen 'B roman; sekond: kaptenen 

Nissen; officerare: kaptonen L illi eh öök, löjtnanten T. A. Hummel, un

derlöjtnanterna K. G. Hamilton och Tholander; fartygsläkare: marin

läkarstipendiaten Camitz. 

Pansarbåten Dristigheten. 

Fartygschef: kommendörkaptenen Eneström; sekond: kaptenen 
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Holmen ; officerare : löjtnantern a I sberg och Knafve, underlöjtnanten 

Eri ksson; f ar tygsintendent : marinunderintendenten Freidenfelt. 

Pansarbåten Manligheten. 

Fartygschef: kommendörkaptenen Fallenius; sekond: kaptenen 

Tollsten ; officerare: löj tnanterna Frendin och Åberg, underlöjtnanten 

Söclerhielm; fartygsingenjör: extra mariningenjören Lindberg; far

tygsintendent : marinintendenten Larsson. 

Stockhol ms rekrytafdelning. 

(' /u. Omkring 5 ' /, månader.) 

Afdelningschef : k ommendörkaptenen Lidbeck; flaggadjutant: 

löjtnanten Ehrensvärd; stabsingenjör : extra mariningenjören Görans

son; stabsintendent: m arinintendent en Hallden. 

Pansarbåten Göta. 

Fartygschef: kommendörkaptenen Lidbeck; sekond: kaptenen de 

Champs; officerare: löjtnanterna Beck-Friis och Egerström, underlöjt

nanterna Broms och Eckerström ; fartygsläkare: marinläkaren Boström. 

Pansarbåten Svea. 

Fartygschef: kommendörkaptenen Posse; sekond: kaptenen Ar

nelius ; officer are : löjtnanterna Söderberg och Ekeroth , underlöjtnan

ten Johnsson, f artygsintendcnt: marinunderintendenten von Malmborg. 

Pansarbåten Thule. 

F artygschef : kommendörkaptenen K. H . A. P:n Rosensvärd ; se

kond: kaptenen Celsing; officerare: k aptenen E riks on, löjtnanten W est 

ma n, under löjtnanten Almgren; fartygsintendent: marinunderinten

denten Collberg. 

Pansarkryssaren Fylgia. 

4 november. 

Fartygschef: kommendörkapt enen Sparre; sekond : kaptenen 

Grafs tröm; officerare: kaptenen Tisclius (KO); löjtnanterna P alm 

(AO ), C. F. A. Cassel (KO), Blomberg, H åkansson, Schiissler och 

IV crner; underlöjtnanterna H erlitz, Lanclqui st, H edin, Elliot, Sand

strö m och Ekelund; f artygsingcnjör: mariningenjören Lindgren; far

t~'gsintenclent: marinintendenten Hansell ; fartygsläkare: marinläkaren 

8chrödl. 
Kanonbåten Svensksund. 

(I bö r jan af december , omkring 3 månader.) 

F artygschef: k aptenen E. Hägg ; officerare: löjtnanten v. Kru

senstierna och underlöj t nanten Strömbäck 




