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Världskriget och Sveriges sjöförsvar.
Av kommendörk aptonen ETik Häg g.

En orientering.
till sjöss har sedan urminnes tider utgjort
vilka i sjömaklen - såväl den militära
stater,
de
målet för
som kommersiel la - sctl grundvalen för cgt~n politisk och
ekon omisk välfärd. Under segelflottorn as tid kund e dylikt
herravälde vinnas huvudsaklig en genom tillräcklig fartygsbygg nad samt genom erforder li g bemanning och övning; de tekniska problemen rörand e sjökrigsmat erielen voro då av relativt
underordn ad art. Välseglingen hos skeppen samt dessas olika
bestyckning avgjorde visserligen en eller annan gån g kraftmätningarna till sjöss; i regel hade dock övermakten i antal
fartyg eller sjömanskap en och den militära träningen hos besättnin garna elen ojämförligt slörsta betydelsen.
De seglande flottorna förmådde hålla sjön under jämförelsevis långa perioder; elen starkare flottan kunde utan nämn värd risk för överraskand e anfall blockera den svagare och
därvid under långa tider uppehålla sig he lt nära fiend ekust.
Ogynnsamm a vindar och någon gång även »brännare >> kund'
visserligen bereda sagda flottas befälhavare ohigenheter ; i alltnänhet var clen.ne dock trygg i medvetande t av att äga ell
större antal fartyg än motståndare n.
I viss mån kvarstod detta förhålland e någon tid efter ångfa rtygens införande; redan uneler exempelvis nordamerik mska
inbördeskrig et börj ade emellertid tekniken att spela in i sjökrigföringen på ett helt a n n at sätt än tillförne. Minan, stångtor peden och sede rmera även torpeden införde i sjökriget risker,
vanned sjöstyrkorn as befälhavare förut ej behövt räkna; därH e r rav~ildet
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till kom att den alltmera stegrade farten hos krigsskeppen i
högre grad än någonsin förut medgav koncentrering av anfal let. Överraskningens och de oförutsedda händelsernas moment
erhöllo ökad betydelse vid planläggandet och utförandet av såväl offensiva som defensiva sjökrigsoperationer.
Man kan emellertid siiga, alt ännu så sent som under rysk japanska kriget risken att med en flotta under kortare tid
hålla sjön utanför fiendekust eller att med bevakningssty rkor
observera fiendens operationsbaser ännu icke var så stor, a tt
en befälhavare däri behövde se en uppenbar fnra för h onolll
underlydande styrka. Om man bortser från slutakten i Tsu shimaslaget, gjorde sig torpeden huvudsakligen gällande mol fa rtyg till ankars, och minan användes ännu icke i såda n utslri.ickning, att den i avsevärd grad nedsatte operationsmiijligheterna till sjöss. Sagda kraftmätning ulvecklade sig huYudsakligen efter de linjer, som man dessförinnan inom a lla maliner ansett vara de sannolika för ett modernt sjökrig. De l
torde icke vara uteslutei, att det engelska amiral i tctct b etraktat
denna utveckling av sjökriget i öster med välbehag. Krigshändelserna i Gula havet och Japanska sjön vore nämli gen i
viss mån en garanti för, att den nation, som kunde h å lla de
flesta och starlwste artillerifartygen i tjänst och nedlägga erforderliga kostnader på sin flottas övande, borde ~iga stor utsikt att kunna bibeh[llla greppet om Ncptuns treudd -- Yii rl dcns spira.
Samma åskådning gjorde sig naturligtvis giillandc ii ven
belri.iffande mera begränsade inlressecentra. Intrycket av det
rysk-japanska krigets händelser till sjöss och därav inom de
stora marinerna föranledd fartygsbyggnad uppväckte exempelvis i vårt land den tron, att herraväldet i Östersjön , vad a nginge förhållandet mellan Sverige och Ryssland, obetingat mastc
vila på det senare landets visade förmåga och beredvillighet
att anslå betydande medel till stapelsåttandet av slagskepp och
slagkryssare av Dreadnought-typ. Det är ju allm~int hekanL
att denna åskådning på sin tid verkade så förlamande på d1 r
nations intresse för sjövapnet, att detta därigenom löpte en
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allva rl ig fa ra att n edsjunka till ett lokall försvar, huvudsaklio·en avsett såsom ett på det hela taget underordnat komple~ent till försvaret till lands.
Så inträffade i augusti 1914 det ännu pågående världskriget. Under intrycket av den allmänna åskådningen rörande betingelserna för herraväldet till sjöss gavs vid krigets början på många håll och ej minst i England uttryck åt den
uppfattning, att Tysklands sjömakt snart skulle vara krossad
av den övermäktiga engelsk a Dreadnought-flottnn och alt kriget därefter, åtminstone vad England vidkomme, skulle vara
brakt till önskat avgöra nde. Det Yisade sig emellertid ganska
snart, att nya krafter, nya eller mera fulländade tekniska hjälpmedel, trätt i sjökrigets tjänst, och att dessa i hög grad ändrat
betingelserna för upprätthållandet av herraväldet till sjöss vch
b ek~impandct ny detta herravälde.
Sänkandet av de engelsk a pansarkryssarna Hogu e, Cr essu
och Aboukit genom torpeder från den a v vVeddigen förda U 9
blev en kraftig väckelse rörande faran av att låta större artilleri far tyg uppehålla sig stillaligg:mde eller under gång med
sakta fart till sjöss inom räckhåll för motståndarens u-båtar.
Utvidganclct av de tyska u-hå larnas operationsområden till farvattnen runt om England , till vissa delar av norra Allanlen
och till Med elhavet innehar ökad risk för ententemakternas
hu vudsjöstridskrafter att under avsevärd tid uppehålla sig till
sjöss.
Samlidigl erhöll minkriget en omfattning, som i sig innebar en betyd::mde inskränkning a,· dc stora krigsfartygens operationer ti ll sjöss. Minan hade förr så lillvida varit ett utpräglat defensivt vapen, att dess användning i allmånh et in skränkts till i omedelbar närhet av de egna operationsbaserna
Utförda spärrningar. Nu icke allenast utsträcktes dessa spärrningar långt utanför de egna baserna; mineringar vid fiendekust och framför allt utanför motståndarens örlogshamnar
blevo ett typiskt led i sjökriget; och det dröjde icke länge,
innan de krigförande utan hänsyn till förut gällande lagar om
havens frihet utlade minHilt, vilka omfattnde stora clf•lar av
intern ationel lt farvatten.
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Det ligger i öppen dag, att här nämnda tekniska hjiilp medels inYerkan på kampen om herraväldet på havet blev
högst oläglig för ententens strategiska offensiv till sjöss , sam.
tidigt med alt den gav centralmakternas flottor betydande för .
delar. Eller med andra ord: omvandlingen av sjökriget har
visat sig vara till avgjord fördel för den strategiska defensiw 11
och till nackdel !'ör offensiven. Det finnes intet tvivel om , att
traditionerna från Nelsons dagar ännu hava djupt fäste in 0111
den engelska örlogsflottan. Det är helt enkelt uteslutet, att i<'kc
de brittiska sjöofficerarnas högsta iinsknn från viirldskrigl'ls
början varit och ännu är att uli en vä ldi g sjödrabbning f'a
göra sina överlägsna krafter gällande gent emot Tysklanels
örlogsflotta. En dylik avgörande kraftmätning har emcllcrlid
ingalundn varit önskvärd ur tysk synpunk t; den kvalitativt
utomordentligt stridbara men kvantitativt den engelska avsevärt underlägsna tyska örlogsflottan har varit hänvisad till ~1Lt
genom utnötning försvaga sin motståndare. Endast vid några
få tillhillen hava stora sjöslag ägt rum, och härvid hava dc
tyska sjöstridskrafterna kunnat skickligt hålla stånd mot va rje
brittiskt försök ti Il ett avgörande. Den unga tyska sjömaklen
har visat sig kvalitativt fullt jämnspelt med elen sedan århundraden tillbaka grundade engelska.
Under denna tillsynes ojämna kraftmätning hava tyskarna
ägt ett utomordentligt stöd uti sitt u-båtsvapen och sina min or.
Genom ett målmedvetet oc h skickligt användande av dessa lt'kniska hjiilpmedel hava de icke allenast i väsentlig grad omvandlat karaktären av krigföring0n till sjöss; de hava äwn
nått så långt, att, vad Nordsjön beträffar, tyska flottans operationsfrihet kan anses ungefärligen likställd med engelska flottans.
Ovan antydd förändring av karaktären hos krigförin gen
till sjöss kan uttryckas i få ord. Sannolikheten för stora sjödrabbningar i den gamla stilen har blivit väsentligen mindre
ån förut; däremot hava hastiga och kraftiga framstötar med
av slagkryssare, lätta kryssare och jagare bestående förband,
samt isynnerhet omfattande u-båtsoperationer och hemliga

minutläggningsföre tag blivit typiska företeelser i sjökriget.
Nä rblockaden har likalecles till följd av u-båtens och minvapnets utvecklin g blivit omöjliggjord och ersatt av fjärrblockad
i olika former. Samtidigt hava de företag, som avse unelanröjning av minor, utlä ggande av u-båtsnät samt bevakning till
sjöss blivit av ingripande betydelse för sjökrigsoperation erna .
B andelskriget har ju även unel ergått en förändring. vittnande
om fullständigt underkännande av förut godtagna internationell a lagar; denna viktiga gren av sjökriget lämnas emellertid
här utan avseende. Slutligen har flygvapn et, nytt såsom stridsmedel och hittills huvudsakligen betydelsefullt inom landkriget
samt vid anfall över havet mot militära anläggningar, under
vär ldskrigets utveckling alltmera blivit av värde för sjökrigsoperationerna.

Några militärgeografisk a synpunkter.
Når det gäller att omsätta ovan i kontur angivna krigserfarenheter i förslag, angivande riktlinjerna för svensk framLida sjöförsvarspolitik, är det nödvändigt att beakta vissa militärgeografiska olikheter hos den nuvarande huvudsakliga sjökrigsskådeplatsen , Nordsjön , och de farvatten, som omgiva vårt
lan ds kuster.
N ordsjöns isfrihet vintertid och ringa djup samt dess sandbottens jämna kurvatur äro i hög grad gynnsamma för mineringsföretag; å andra sidan får ej förbises, att därstädes råda nde tidvatten och strömsättning äro olägliga för dylika arbeten. De svenska kusthavens isfiirhållanden, deras - m ed undantag för Kattegatt- i stort sett betydande djup och ojämna
botten försv å ra eller omöjliggöra utsj öm in eringar i verklig menin g därstäd es. I närheten av kusterna äro emellertid djupen i allmänhet sådana, att minering kan företagas. Frånvaron av tidvatten och stark ström underlätta minering i våra
ku sth av.
Den ringa utsträckningen av och elen konkava formen hos
tysk a kusten vid N ordsjön medgiver anorclnandet av till sjöss
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framskjutna minspärrningar, vi lkn lätt kunna försvaras O(' h
bakom vilka tyska flolan har en för beredskap, iivningar m . 111 .
v~ird t~ full vidstriickt operationsbas.
Nämnda minspärr, vilhn
ännu icke har kunna undanröjas av de brittiska sjöstridsk rafterna , belyser tomheten uti Churchills skryt.s amma yttran dP,
att tyska flottan skulle komma att utgrävas ur sitt gömsle.
Motsvarande möjligheter, nämligen att till sjöss på belvdan de avstånd från flottans opt•ral.ionsbaser anordna effekti~·a
minspiir rningau, finnas ej vid vår kust. Vi få emellertid icke
fiirhise, all försv:trsminering:tr uti havsbandet vid inloppsl t•derna till våra stiirre skärgårdsområden lätt kunna skaffa oss
samm:t rördelar vid försvaret, som tyskarna genom omfatland c
åtgärder lyrkals avvinna Helgolandsbukten.
Slutligen må hetriiffande utsikterna till offensiYa min rringsföretag framhålla s, att m edelavståndet tvärs över Östersjön iir ungefär hälften så stort som avståndet från Helgolan ds bukten till Englands ostkust. Genom anläggandel av den tillfälliga operationsbasen Bri.igge- Zeebriigge hava emellertid
tyskarna väsentligen förbättrat möjligheterna för verkställande
av ofl"ensiv minering.
Man kan emellertid ej komma till annan slutsats än all
Nordsjön , särskilt med hänsyn till sagda havs ringa och jämn a
djup samt isfrihet, bättre än de svenska kusthaven lämpar sig
för min kriget, och att sålunda dettas betydelse i kraftmätnin gen till sjöss mellan Tyskland och England ej utan förbeh åll
må lagas såsom måttstock vid svenska försvarsdispositioner
till sjöss.
Vad beträffar Nordsjöns lämplighet för u-båtskriget må
framhållas, att det ringa vattendjupet invid de tyska operation:,basrrna tvingar u-båtarna att lämna dessa baser under gån g
i i)vervattens- eller yt-läge; utlöpandel från såväl Helgolandsbukten som Zeebri.igge tryggas eme llertid av dels minsp~irra r
dels fästningskanoner. Väl till sjöss i Nordsjön hava u-båtarna fördel av det relativt grumliga vattnet, detta med hän syn
till spanande fientliga flygare, och av den jämna havsbottn en.
som erbjuder gott viloläger; å andra sidan mectgiver det mål! -
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·aa djupel molståndaren att i utsträckt grad använda sig av
llo'
u-båtsnät.
Undersöka vi förhållandena i de svenska kusthaven, skola
vi finna , att våra u-båtar på grund av navigatoriska förhållanden i allmänhel äro nödsakade att lämna skärgården i över,,attens- eller ytläge; i de flesta fall stå emellertid åtskilliga
ttfallsleder till förfogande och, vad exempelvis Karlskrona be~räffar, bör utlöpandet kunna skyddas av fästningsarlilleri. Väl
till sjöss sak na visserligen våra u-båtar i regel det grumliga
yattnet och denpå - måttligt djup - under vattenytan belägna jämna botten att vila på; till följd av det stora djupet behöva de å andra sidan ej befara någon rikligare förekomst av
u-båtsnät.
I Nordsjön äro u-båtarna befriade från besvärande isförhållanden; de svenska kusthaven bliva däremot under stränga
vintrar ofta så isuppfyllda, att u-båtarnas operationsfrihet däricrenom blir avsevärt begränsad. Det får emellertid icke förl~ises, att dessa svårare isförhållanden även kunna bliva hinderliga för sjökrigsföretag i allmänhet.
I stort sett torde de svenska kusthaven erbjuda u-båtarna
ungefärli gen samma möjligheter till framgångsrikt uppträdande som N ordsjön medgiver. U-båtsvapnets betydelse i sjökriget m ellan Tyskland och England kan därför troligen utan
förbeh åll tjäna såsom vägvisare vid uppgörandet av vårt lands
framtida riktlinjer för sjöförsvarets ordnande.
Det är emellertid ej endast här ovan nämnda militärgeografiska förhållande , vilka hava betydelse vid en omsättning
av krigserfarenheterna för framtida planläggning av Sveriges
sjöförsvar. Vi få nämligen icke förbise, att tyska flottan i
Nordsjön endast äger en operationsbas för större sjöstridskrafter, och att den tillfälliga jagare- och u-båtsbasen BriiggeZeebriigge kan hållas under en ganska effektiv engelsk observation. De för den nutida sjökrigföringen typiska överraskande offensivstötarna med relativt små sjöstridskrafter måste
därför å tysk sida noga planläggas till betryggande av sagda
sjöstyrkors reträttväg, varjämte det icke sällan blir nödvändigt
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att genom omfattande åtgärder möjliggöra ett obemärkt ntlö.
pande ur hamn.
De militärgeografiska förhållandena vid Sveriges kust ti ro
i här berörda avseende långt gynnsammare. Mäktiga skär.
gårdspartier bekläda här och var den långa kuststräckan . Ge.
nom tillvaron av ett betydande antal hemliga såväl förbind elsesom utfalls- och reträttl eder bliva nämnda skärgårdar ypp erliga
naturliga operationsbaser för vår flotta, lätta att försvara och
svåra att anfalla. Rent militärgeografiskt sett är så lunda den
svenska kustens bildning långt mera fördelaktig än den tyska
N ordsjökustens för utförande av operationer av här ifrågavarande art.
A andra sidan får icke förbises, att den stora utsträckningen av vår sjögräns, vilken dessutom här och var är blottad på skärgård, innebar vissa svagheter, som dock torde k u nna väsentligen neutraliseras genom utveckling av u-båtsvapn et
och lämplig gruppering av våra sjöstridskrafter. Vårt m ilitärpolitiska läge lider jämväl av den olägenheten, att ku sthaven hopstrypas till strategiska förträngningar vid Aland och
Öresund, vilket tarvar särskilt beaktande vid försvarsfrågorn as
lösning.

Krigserfarenheternas omsättning.

l
l
l

l

l,

l

Därest ovan uttalade å sikter rörande sjökrigets förändrade
karaktär äro riktiga, synes det vara en jämförelsevis enkel uppgift att med hänsyn till nyss berörda militärgeografiska förhållanden framlägga de linjer, enligt vilka vårt sjövapen fr amdeles torde böra utvecklas. Emellertid tillkomma några omständigh eter, vilkas betydelse ingalunda får underskattas och
som väsentligen försvåra här nämnda uppgift.
Sedan lång tid tillbaka hava planerna och arbetet ,för vå r
örlogsflottas vidmakthållande genom nybyggnad av fartyg utgjort en beklämmande kompromiss mellan b lygsamma an språk och otillräckliga penninganslag. Vi behöva endast erinra om att vårt nuvarande årliga nybyggnadsanslag ej upp-
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oår till mer än knappa 5 procent av den totala ordinarie för~varsbudgeten , för att inse, huru litet man i vårt land fattar
betydelsen a v tillräckliga anslag för flottans vidmakthållande
i någorlunda tidsenligt skick.
Under dessa tider, då en psykologiskt full t förklarlig krigs ·
leda och en därav alstrad visse rligen oförnuftig men dock
nwcket skönjbar ovilja mot försvaret allt mera börjat gripa
omkring sig, vore det s~ikerlige n bevis på bristande ve rklighetssinne att hoppas på en väsentlig förändring till det bättre
av ovanstående missförhållande. Ty även om det skulle gå
så lyckligt, att nation en, med äntligen öppnad blick för sjövapnets betydelse, skulle giva anslagen för krigsfartygsbyggnad ett större utrymme än hittills i försvarsbudgeten, komme
därigenom dock med full vissh et aldrig sådana belopp a tt beviljas, vilka kunna m edgiva ur ren försvarssynpunkt erforderlig ersättningsbyggnad för vår numera på grund av många års
förkn appning av fartygsbyggnadsans lag en genomsnittligt mycket åldriga flotta. Att icke räkna med detta perspektiv och
lämpa planerna därefter vore liktydigt med att redan från hörjan utgå från felaktiga förutsättningar. Det är riktigare och
klokare att vid försök till problemets lösning medtaga alla faktorer, även dem varmed man ej gärna vill räkna, och därefter
försök a åstadkomma det bästa möjliga.
Med full insikt om, att man på flera vägar kan nå fram.
till ett gott resultat, och att så lu n da mot n edan fram.l::lgda förslag kunna ställas andra , vilka äro lika eller m era bärande,
må h är angivas n ågra synpunkter rörande de , enligt författa rens mening, lämpligaste riktlinjerna för vårt sjövapens utveckling under den närmare framtid en.
En av dc fundamentala faktorerna i problemet är frågan,
hur uvida vi framdeles skola kunna i öppna sjön med pansrade
artillerifartyg möta och emotstå en stormalds starkaste fartyg
av dylikt slag. - Svare t kan ej gärna bliva m er än ett: den
ofan tliga utvecklingen under de senaste åren av Dreadnoughtfartygen skall sannolikt utestänga oss från möjligheten att till
sjöss med artillerifartyg bekämpa sådana motståndare. Vi
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bliva säkerligen hitnvisade till att mot Dreadnough t-flotior na
am·ända i första hand u-båtar och jagare, i andra hand min or.
Om sålunda, å ena sidan, våra framtida kraftigaste arti[_
ler ifartyg ej lwhöva givas de egenskaper, som förläna den1
förmågan att i öppen sjö upptaga uthållande strid med fiendens slagfar tyg, måste de å andra sidan och därvid ej m in st
med h~tnsyn till skärgårdsfö rsvaret, äga så kraftigt artill er i,
att de kunna allvarligen skada dylika fientliga motståndan '.
Dc måste vidare hava så god fart och sjövärdighe t, att dc förm å Ycrkställa erforderliga förflyttning ar läDgs våra kuster.
Och slutligen böra de givetvis besitta sådana egenskaper, a lt
de utan svårighet kunna undandriva motståndar ens lätta kry:-,sare, beträffande vilka man måste räkna med en betydande
framtida utveckling av arlillerikraf tcn.
Huru lockande det än skulle vara att n ärmare behan dla
o va n nämnda spörjs mål, synes det emellertid vara lämpligt alt
tills vidare uppskjuta diskussione n i >> pansarbåtsf rågmu. Vi
måste nämligen, såsom ovan påpekats, utgå ifrån, att anslag<'ll
till krigsfartygs byggnad icke komma att nämnvärt höjas , åtminstone ej i riktig proportion till de ökade materiel- och arbetskostnad erna. Det är sålunda för oss angeläget att under
den närmare framtiden så ordna vår fartygsbygg nad, att vi
för dc anslag, som kunna beräknas b liva ställda till förfogande ,
erhå lla största möjliga försvarskra ft i utbyte.
Visserligen kan det ej bestridas, att tillförandel snarast
möj ligt av ett fjärde fartyg till de tre av Sverige-typ en skulle
innrbära förutom ett väsentligt stärkande av vår försva rskraft
till sjöss iiven en högst b etydande taktisk fördel. Ty därigenom kunde divisionsför bandet om tre fartyg bibehållas, änn
om ett av fartygen vore förlagt under reparation eller övers yn.
Eme llertid skulle en dylik nybyggnad med nuvarande höga
'.'erkstadspr iser kräva .en så stor anpart av de sannolikt påräkneliga mcdeln , att föga bleve kvar för nybyggnad av andra
mycket erforderliga fartyg .
Vi måste därjämte förutsätta, att våra l. kl. pansarbåta r
vid krig mot en stormakt huvudsaklig en bliva bundna vid
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·a.. r u<~årdarna. Vid försvar et av dessa kunna även Yåra äldre
fartyg av dylikt slag ännu någon tid framåt göra en ganska
nöj al,tig tjiinst. Visserligen äro deras fart och sjövärdighe t
och sålunda deras förflyttning sförmåga längs kusten otillräcklig ; genom en Himplig gruppering av våra sjöstridskra fter kan
emellertid, såsom förut antytts, denna i sig själv betänkliga
svaghel göras mindre oläglig. Det synes därför vara en au
nödv ändigh eten J'ramkallad Uok åtgärd att ej stapelsätta någon
pansarbåt under den byggnadspe riod om fem år, som enligt
uppgjorda förberedand e planer för flottans vidmakthål lande
t!1ger sin början med 1920 å rs ingång. Under sagda period
utfallande anslag för fartygsbygg nad böra oavkortade avses
» pansarbåtsf rågan » är därmed
för annan materiel. Men för visso ej brak l ur världen; den måste oundgänglig en av flottans m yndigheter återupptaga s i så god tid, att riktJi njerna för
sjövapn ets vidare utveckling äro fullt klargjorda vid ingången
av byggnadspe rioden 1925- 1929 . Vid denna utredning skall
det säkerligen visa sig, att vi framdel es måste genom kraftigt
bedriven nybyggnad av pansarbåtar ersätta vår nuvarande huvudsakligen mycket åldriga pansarbåtsf lotta.

s\.
l

Vår fartygsbyg gnad 1920-1924 .
Den fartygslJygg nad, som kommer till stånd under femårsperioden 1920- 1924, bör givetvis avse en kraftig utveckling av vårt u-båtsförsva r, våra åldriga torpedkryss ares ersättande m ed tidsenliga lätta kryssare, nybyggnad av ett antal jagare samt fortsatt anskaffning av sjögående vedettbåtar.
Erforderligh elen av att väsentligen utveckla vårt u-båts försvar är lyckligtvis så allmänt erkänd och vår nya u-båtstyp
så fört räfflig, att vi ick e här behöva närmare motivera sagda
förslag till nybyggnad ej häller beröra den delvis av hemlig
natur varande typfrågan. Däremot synes det vara nödvändigt
a~t klargöra behovet av övrig här ovan ifrågasatt nyanskaff111ng.

Härvid står i främsta rummet erforderlig ersättningsb yggIlad för våra åldriga och fåtaliga torpedkryss are - en åtgärd,
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vilken vilar på tydliga krigserfarenheter, och som blivit sär.
skilt aktuell allt sedan förlusten föregående år av torpedkrvs.
saren Clas Uggla. Denna förlust kan icke annat än skri;as
på neutralitetsvaktens konto, och det är ej mer än rätt oc h
billigt, att densamma så snart ske kan materiellt gottgöres .
De viktigaste skälen för att i vår flotta snarast möjlig t in.
föra den lätta kryssaren såsom ersätt~1re för torpedkryssarna
äro emellertid dels den ofantliga tillväxten av stormaktPrnas
jagareflottor, dels de lätta kryssarnas under världskriget ådagalagda förmåga att väsentligen försvåra motståndarens jagareoperationer.
Ovan nämnd tillväxt av stormaldemas jagareflottor har
ej allenast varit kvantitativ ; den har kanske i ännu högre gra d
bestått i utveckling av jagaretypen från ett. relativt svagt torpedfartyg till ett i nämnda avseende väl utrustat och därj ämte
med kraftigt lätt artilleri bestyckat fartyg. Denna utveckling
i antal och enhetskraft k a n icke annat än minska utsikten för
våra jagare och u-båtar att utan stöd av artillerifartyg bibehålla sin operationsfrihet. Det synes nämligen uteslutet, att
vi utan att giva våra jagare egenskaper, som närma sig den
lätta kryssarens, skola kunna med våra fåta liga jagare operera
framgångsrikt i den säkerligen mycket obekväma och ständiga
kontakten med motståndarens stora antal fartyg av sistnämnda
slag. Och det kan icke nog framhållas , huru besvärande en
närgången jagareblockad måste vara för våra u-båtar vid dessas ut- och inlöpande från och till de skärgårdsområden eller
hamnar, varpå de stödja sina operationer.
Våra fyra gamla torpedkryssare kunna icke i nämnYärd
grad stödja operationer av här ifrågavarande art; deras sjövärdighet och fart är synnerligen otillräcklig och deras artilleribestyckning är ungefärligen jämställd med en modern jagares.
Våra l. kl. pansarbåtar äro ej heller lämpade för dylik periferisk tjänst; de äldre båtarna av dylikt slag hava en alltför
låg fart och Sverige-typens fartyg äro för värdefulla för att
riskeras vid operationer, där sannolikheten för torpedanfall
och minsprängning äro större än vid något annat företag inoJll
den strategiska defensiven .
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Om vi vilja förläna våra jagare och u-båtar framgång i
försvarskriget , är det därför oavvisligen nödvändigt, att vi så
·t ske kan stapelsätta några lätta kryssare av sådan storsn•al
!el<, snabbhel och styrka, att dc utgöra ett allvarsamt hot mot
fi entliga jagareförband och därjämte äga förmåga att upptaga
stri d med dc lätta kryssare, som förekomma inom stormaktsJ11ari nerna. Vid skiss erandet av förslag till en dylik kryssare
för vår flotta är det av vikt att taga hänsyn till nedanstående
förhållanden.
Den lälta kryssaren har betydligt större sjövärdighet än
jaga ren; den förra bibehål ler sålunda under sjöhävning sin
far t vida bättre än den senare. Redan vid måttlig sjöhävning
torde en 30-knops kryssare i fart motsvara en 35-knops jagare; och i bård sjö k an en dylik kryssare sannolikt injaga det
snabbaste fartyg av här ifrågavarande slag. Detta förhållande
medför, att den fordran på hög fart, som man gärna vill ställa
på en lätt kryssare, kan begränsas till en siffra, exempelvis 30
kn op, som medgiver byggandet av ett relativt litet och billigt
fart yg. I detta sammanhang må följande jämförelsesiffror
fram hållas. Såsom utgångspunkt antages , att man konstruerat
en 30 knops kryssare om 3,000 tons deplacement för en kostnad av 8 miljoner kronor. Därest sagda kryssare skulle ersättas med ett 35 knops fartyg med i övrigt samma egenskaper
som den mindre snabbgående kryssaren, bleve det nödvändigt
att öka deplacementet till i det närmaste 5,500 ton; kostnaden
skulle stiga till omkring 13 miljoner kronor. Samtidigt måste
fart ygslängden ökas från omkring 125 till 150 meter. Dessa
siffror angiva med önskvärd tydlighet, att man icke får hava
extrema fordringar på fart.
Det må vidare framhållas , att den lätta kryssaren bar mycket stora utsikter att med sitt artilleri - förutsatt :1tl detta
utgöres av kraftiga medelsvåra kanoner - allvarligen skada
eller om lyckan är god förstöra även väsentligen större och
starkare motståndare inom samma slag av fartyg. Den slora
:idhastigh eten hos det medelsvåra artilleriet, dc nutida proJektilernas ofantliga krevadverkan och den ringa motstånds-
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k ra flen hos de hitt byggda fartygsskroven utjämnar nämli gl'n
under ovan angivna förutsättning styrkeförhållanden a nwtlan
hitta kryssare i långt högre grad, än vad fallet kan bliva beträffande slagfartyg.
u.
Enär det är av slörsta vikt för oss att erhålla sft nut 11 b'
1
niimnda
ovan
av
grund
på
det
synes
lätla kryssare som möjligt,
sk ii l vara tillrådligt att försöka inom ett relativt litet ton Lat
sammanföra de egenskaper, vilka böra besittas av vår krvssaretyp . EU fartyg om 30 knops fart , såsom huvudhcsty~k
ning förande 4 st. 15 cm. kanoner bakom sköldar och i iivrint
t>
tidsenligt utrustat, torde ulan svårighet kunna framställa s inom
ett dPplacemenL av 2,500 ton. Ett dylikt fartyg kan utan lYckan betecknas såsom särdeles lämpligt för Yåra förhålland en.;')

sare för vår fJolla och att anpassa jagaretype ns utveckling
ed h änsyn därtill. En fartygsbyggnadspol itik av sådan art
111
torde vara icke allenast ur militär synpunkt riktig utan även i
eJwnomiskt avseende förmånlig.
Under världskriget hava jagarna vid flera tillfällen gjort
utomordentligt god tjänst, när det gällt att lösgöra ett underlägset förband av artillerifartyg från greppet av ett överlägset
fientli gt dylikt. Härvid hava deras fart, sjövärdighet och torpedutrustnin g trätt i främsta rummet; · artilleribestyckning en
har däremot varit av underordnad betydelse. Jagarna hava
emellertid lån gt oftare tagits i anspråk för bevakningstjänst
och offensiv minering, och har därvid förutom fart och sjöduglighet artilleribestyckning en varit den förnämsta egenska.
pen hos fartygen i fråga.
Den förut påvisade minskade Sannolikhelen av framtida
stora sjödrabbningar i den gamla stilen och u-båtens allt större
användbarhet för torpedanfall under mörker skulle tala för,
att våra blivande jagare huvudsakligen borde utvecklas till
bättre artillerifartyg, än vad dc nu äro. Vi få emellertid ej
förbi se, att våra jagare många gånger kunna förmånligt taktiskt samverka med artillerifartyg, även om dessa uppträda i
smärre förband. Ej heller må glömmas, att de rclatiYt korta
avstånd en tvärs över dc svenska kusthaven torde komma att
giva jagaren långt större möjligheter än vad framgått ur världskrigets erfarenheter att utföra överraskande torpedangrepp under mörker. Beträffande jagaren i.i.r det sålunda liksom i
mycket annat nödvändigt att >>det ena göra och det andra icke
låta»; man måste aktgiva på, att såväl torped- som artillerivapn et i görligaste mån tillgodoses.
Men - och här reser sig en svårighet vid problemets lösning - vi måste även tillse, att vi kunna vidmakthålla ett
tillräckligt antal jagare i vår flotta. Större delen av våra torPedbåtar äro åldriga och mycket otidsenliga; de, som ännu
~unna göra tjänst under en del år framåt, lämpa sig under
ll1ga villkor för andra uppgifter än det mera lokala försvarets.
Jagarn a skola sålunda framdeles komma att övertaga de flesta

Man har på Yissa håll velal giira gällande, att Yi skullt•
kunna undvara den lätta kryssaren genom att kraftigt utvt>ekla
vår jagaretyp. En dylik fartygsbyggnadspo litik skull<" t>ml'llertid, enligt författarens åsikt, föra oss in i en kapplöpning
i typfrågan, diir vi sannolikt aldrig skulle nå målet. Stormakternas jagare äro redan i allmänhet uppe på 1,000 lons
deplacement; deras fart håller sig till omkring 35 knop , och
artill<"ribcstyckning en - i detta sammanhang den väsentliga
- utgöres i regel av ett antal 10,r, cm. kanoner. För att fö rsölut, åtminstone under en kortare tid, uppnå en betrygg;mde
ställning med hänsyn till våra jagares operationsfrihet, hh'\"C
Yi, i saknad a v lätta l;ryssarc, utan tvivel hänvisade till ntt
hygga stora 35 knops jagare, bestyckade med exempelvis 2
st. 12 cm. kanoner. Men när vi mnsider hade en division dylika fartyg i tjänst, skulle stormakterna förmodligen hava
en minst lika stark jagaretyp allmänt infiird i sina flol!or.
Då om ej förr bleve vi tvungna att upptaga byggandet av liitta
kryssare.
Det vill under sådana förhållanden synas långt klokare
att redan nu gripa verket an med anskaffandet av dylika krys") På grund av uppgifter rörande stormakternas nyaste lätttt
kryssare har förf. ansett sig böra frångå flitt i denna tidskrift tidigare
gjorda förslag att uppställa 15 cm. kanonerna i torn.
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och slutligen alla de uppgifter, so1n till falla övervattenstorpect.
fartygen; för att kunna göra delta måste de vara många. Det
synes under sådana förhållanden vara tillrådligt att begr~ins a
storleken av våra framtida jagare till ungefärligen det dcp la.
cement, som uppnåtts med våra nu under färdigställning va.
rande fartyg av dylikt slag.
Liksom våra pansarbåtar och lätta kryssare böra i högs ta
möjliga grad äga betingelser att vid sammanträffande med
väsentligen starkare motståndare inom samma fartygsslag kunna med sitt artilleri allvarsamt skada dessa, höra våra jaga re
riven föra etl så kraftigt artilleri, att de under liknande utsiktn
kunna upptaga strid med fiendens stora jagare. Förut har påpekats, att den lätta kryssaren i h är nämnt avseende intager
en gynnsammare shillning än pansarbåten; man torde icke
bediima fel, om man förutsätter, att jagaren beträffande strid
med starkare fient liga jagare är i minst lika god belägrnhct
som den lätta kryssaren vid dess strid mot ett överlägset fientligt fartyg av sistnämnda slag. Men förutsättningen må ste för
jagaren vara densamma som för den lätta kryssaren. Denna
senare är bestyckad med kraftigt medelsvårt artilleri; jagaren
måste föra ett kraftigt lätt artilleri.
Vi hava kännedom om, att under världskriget åtskilliga
iildre med 8, 8 cm . kanoner bestyckade tyska jagare blivit siinlda
av engelska jagare, försedda med 10,s cm. kanoner. Vi veta,
att samtliga nyare tyska och engelska jagare föra kanoner av
sistnämnda kaliber. Inför denna utveckling synes det icke
vara klokt att å våra framtida jagare uppställa en så fö rhållandevis svag pjäs som 7, 5 cm. kanonen . Så olägligt det än
kan anses vara att införa ytterligare en kaliber, bliva vi siikerligen förr eller senare hänvisade att för våra jagare konstrue ra
en 10,,, cm. kanon . Det torde nämligen vara uteslutet alt ino111
ett rimligt deplacement uppställa 12 cm. kanoner. Enligt författarens åsikt böra efterföljarna till de två jagarna av \V rangeltypen förses med två 10, 5 cm. kanoner, och det vore där f"ör
önskligt, att en dylik kanon jämte lavettage sna_rast mi",jl igt
bleve vid Bofors konstruerad och grundligt prövad.

Torped-bestyckningen å vVrangel-typen utgöres såsom be1<rtht av sex 45 cm. torpedtuber, därav två enkeltuber i för ··
.s keppet och två dubbeltuber å akterdäck . Det kan ifrågasättas, huruvida ej de tvenne enkeltuberna böra kunna uteJä111I1as å våra . framtida jagare; därigenom vinnas väsentliga
fäJ'delar i r enf konstruktivt avseende , utan att jagarens karaktär av toipedfartyg nämnvärt fön~ingas.
Å vissa håll inom vapnet har man hårt drivit åsikten, att
våra ' jagare måste förlänas en fart av inemot 40 knop. Med
härivisning till vad som undå behandling av kryssaretypen
fra'Jnhållits i fartfrågan vågar författaren såsom sin uppfattriing uttal a, att vi böra förläna våra jag~ue den fart, som över
huv:u d taget står att uppnå med fasthållande ·av den fordran
'
att fartygen i ck~ skola vara endast kapplöpningsmaskiner utan
även sjövärdiga och hållfasta krigsfartyg. Och härmed är
den jagaretyp, som författaren anser lämplig för vår flotta,
någorlunda tydligt angiven.
Det n:lå emellertid ännu en gång framhållas, att här i kontur föreslagna jagaretyp vilar på den förutsättningen, att lätta
kryssal'e komma att tillföras våi· flotta under perioden 192024. Skulle emot förmodan så ej bliva fallet; ' är det enligt författai:ens åsikt oavvisligen nödvändigt att giva ' jagaretypen en
synnerligen kraftig utveckling såväl med hänsy'n till fart som
till 'artilleribestycl{ning, medförande · en deplacementsökning
till in erriöt 1,500 ton.
Bevakningstjänsten vid örlogshamnarna och i skärgårdarna skapade på sin tid det slag av fartyg, som vi numera benämna vedettbåtar. Dessas huvudsakliga tjänst var fordom
ren bevakning; rysk-japanska kriget medförde ännu en uppgift
för dem, nämligen minsvepning. Under nu pågående världskrig' har vedettbåten därjämte haft såsom åliggande att uppträda offensivt mot u-båtar.
·
. · ·
. ·Till följd av minkrigets oerhörda omfattning har mins:epniiigen nödtvunget utveckiats till en organisation av jätte'hka dhnensioner. ·' Tyskland och England hava exempelvis
stora minsvepningsflottor i tjänst, och i dessa ingå såväl för
1

l
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ändamålet särskilt byggda vedettbåtar som andra örlogsfartyg
och ett betydande antal förhyrda trålare, stora bogserbåtar
m. m. Det är naturligt, att en organisation av här nämnd
art i hög grad måste vara grundad på förhyrning av fartygsmateriel. Men det är lika uppenbart, att viss för ändamålet
avsedd materiel måste stå till förfogande även i fredstid , dels
för utbildningsändamål, dels för att tjäna såsom stomme uti
den vid mobilisering väsentligen utökade organisationen.
Den under världskriget vunna erfarenheten, att endast sjövärdiga fartyg kunna göra verklig nytta i sjökriget, har även
sträckt sig till vedettbåtarna. Dessa senare böra i främsta
hand vara "oömma " för alla slags påkänningar, sköta sig väl
i sjöhävning och, vad de nordligare haven beträffar, även kunna någorlunda väl bryta is. Det är glädjande att kunna anteckna, att de tre vedettbåtar, vilka för närvarande äro under
färdigställning för vår kustflottas räkning, fylla sagda fordringar.
Nödvändigt är emellertid, att den med nämnda nybyggnad påbörjade anskaffningen av sjögående vedettbåtar för vår
flotta även fodsättes. Med hänsyn till vissa önskemål beträffande fredstjänsten kan det därvid måhända vara klokt
att bygga vedettbåtar av två typer, en större och en mindre;
detta så mycket mera, som en dylik fartygsbyggnad icke står
i vägen för det väsentliga, nämligen vedettbåtarnas förm åga
att fylla sina uppgifter under krig. Vi veta alla, vilken ovärderlig tjänst våra l. kl. kanonbåtar och kanonbåten Svensksund gjort under många år. De hava varit travajfartyg, bevakningsfartyg, sjömätningsfartyg, stått till vederbörande stationsbefälhavares förfogande för erforderlig personalutbildning,
övervakande av vissa farvatten m. m. De skola snart vara
försvunna ur vår flotta , och det är av stor betydelse att de
bliva på något sätt ersatta. Enligt författarens åsikt skulle
detta lämpligast ske genom att bygga några vedettbåtar av
ungefärligen kanonbåten Svensksunds typ, sålunda goda isbrytare, försedda med två 7, 5 cm. kanoner, kraftig strålkastare
samt med anordningar för bärgningsarbeten, bogsering ocb
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minsvepning. Övriga vedettbåtar torde böra byggas i överensstämmelse med de nu för kustflottan under färdigställande
varande båtarna; önskvärt synes dock vara, att en skrovkonstruktion väljes, som minskar djupgåendet.

I ovanstående försök till en utredning rörande vår flottas
framtida utvecklingslinjer har intet nämnts om flygvapnet.
Skälet torde vara tydligt nog. Nämnda vapen tenderar alltmera till a tt bliva ett tredje vapen, stående vid sidan av marinen och armen. Det har redan sina egna målsmän, vilka
hava till uppgift att framföra vapnet till erforderlig omfattning och effektivitet.
En annan materielfråga, som ej heller blivit berörd, är
anskafTandet av tillräckligt antal minor. Det må vara nog
att här påpeka den ofantliga vikten av en dylik försvarsåtgärd.
Vidare må tilläggas, att, därest ovan angivna fartygsbyggnad
genomföres och samtliga lätta kryssare, jagare och vedettbåtar
samt ' en del u -båtar förses med anordningar för utläggning av
minor, vi därmed lösa frågan om minvapnets användning på
ett sätt, som till fullo står i överensstämmelse med sjökrigets
lärdomar.
Visserligen skulle i detta sammanhang kunna framdragas
åtskilliga behov av annan materiel, utgörande en modern flottas inventarier. Det torde emellertid vara tillräckligt att här
understryka nödvändigheten av att i tillräcklig omfattning anskaffa u-båtsnät för att därmed kunna avstänga våra mera
öppet liggande örlogshamnar och viktigare skärgårdspartier
från fientliga u-båtars ovälkomna påhälsningar.
Slutligen må ännu en gång betonas, att ovan gjorda förslag till vårt sjövapens utveckling under den närmaste framtiden icke gör anspråk på annat än att vara ett försök att
Under brydsamma förhållanden finna den väg, vars beträd~nde innebär de bästa möjliga garantier för vår örlogsflottas
Vldmakthållande i åtminstone någorlunda tillfredsställande
eff ek tivi t et.
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.

marmen.

· När Kungl. Maj:t den 31 sis tlidne december till underlöjtnant i marinen utnämnde 16 förtjänte flaggunderofficerare,
av vilka 12 tl.llhörande flottan, så innebar detta tillämpningen
av en princip, som inom armen sedan länge varit hävdad men
inom flottan knappast tagit sig uttryck på en mansålder.
Ei1 var som tillhört eller tillhör flottan har icke kunnat
und gå att få ett intryck ·av, huru svår 'u nderofficerens ställning är såsom ett ·led mella'n officerskåren och sjömansk:hen,
och i vilken ringa omfatt~ing underofficerens tjänstgöring m edgiver . honom initiativ och självverksamhet, förrän han når
uppbördsmannabefattning. Det helhetsintryck rnan emellertid får av ·hans prestationer såsom uppbördsman är, att en
omutlig redbarhet är det mest framträdande draget, och att
omsorgen · om kronans materiel sätter deri egna b ekvämligheten dels i många fall även den egna fördelen i bakgrunden.
I 'våra tider, då samhällsmo!·alen visar så betänkliga tecken till fö'rsämring är det en alldeles särskild källa till glädje
att kunna konstatera underofficerskårens hÖga moraliska nivå,
'()m än vissa omständigheter tyda på, att den nya tidens anda
börjar vinna insteg aven iilOm denna kår, tecken som en förutseende ledning icke torde lämna obeaktade. ·Underofficerskårens styrka ligger i dess garnla traditionei·. När far och son
släktled efter släktled ägnat sitt iiv åt fl'o ttan, hal~ detta 'skapat
en ai-istokrati, buren av en stark käi1sla av: sina forpliktels er
mot gångna, nuvararide och kommande tider, fostrad till laglydnad, anspråksöshet och enkelhet i sede~·, en kår a; . gammalt kärnfriskt svenskt virke.

Amniirkningsvärt är att av de 12 befordrade icke mindre
komma från hem, där fadern tjänat .flottan.
9
än
Då Kungl. Maj;t nu velat hedra underofficerskåren, har
ju blott ett rättvist erkännande kommit den till del , samtidigt
bon1 avseende blivit fästat vid de av flottans myndigheter vid
fl ere tillfällen gjorda framställningarna i sådan riktning, och
åtgärden har hälsats med tillfredsställelse såväl inom officerssom underofficerskåren.
Vi hava ansett händelsen så pass märkelig, att några data
1·örande de hedrade veteran erna äro på sin plats i Tidskrift i
SjöväsendeL
Tingberg, Erik Erhard, son till framlidne fl aggskepparen
Vilhelm Edvard Tingberg, föddes i Karlskrona den 8 januari
1851 och antogs till lärling vid Kungl. skeppsvarvet den 11
december 1867, avlade examen i förberedande klassen den
30 mars 1870, blev smedgesäll den l juli 1872 och maskinistlärling den l september 1873. Efter avlagd maskinistexamen
år 1874 inskrevs han vid l. eldare- och hantverkskompaniet
som underofficerskorpral den l september 1876, förordnades
år 1884 att bestrida maskinistunderofficers beställning av 2.
gr. samt erhöll fullmakt på nämnda beställning den 17 mars
1886. Till flaggunderoffi cer utnämndes T. den 27 november
1896 och till svärdsman den l december 1899, erhöll avsked
med p ension och fyllnadspension den 13 juli 1906.
Ombord å flottans fartyg har T. tjänstgjort·.
som lärling i 8 månader 21 dagar,
UOK i 32 månader 5 dagar,
UO i 101 m å nader 5 dagar, därav c:a 67 månader
»
som uppbördsman.
Bland dc sjöexpeditioner T. deltagit i må nämnas fregatten
Vanadis jordomsegling 1883- 1885.
De sista båda åren av sin tjänstetid på aktiv stat tjänstgjorde T. på maskinistkammaren å varvet, vilken befattning
han även efter pensionstagandel beklädde till år 1916. Denna
befattning fordrar såväl p ersonalkännedom som ingående kun-
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skap i facket samt, icke minst, förmåga att föra befäl. T.
är nu anställd som besiktnigsm an å härvarande station.
Den 27 april 1909 tilldelades T. guldmedalj av 5. storleken för nit och redlighet i rikets tjänst och utnämndes den
31 december 1917 till underlöjtna nt i marinen.
T. var en av flottans mest aktade underoffice rare med
ett lugnt, men ytterst bestämt sätt mot underordna de.

l
]Il

l

Wirrtzell, Adolf Fredrik Vilhelm, vars fader var kronamatros, föddes i Karlskrona den 18 september 1857, antogs
till skeppsgosse den l maj 1872 och inskrevs vid matroskåren
såsom rekryt den l september 1875. Sedan han därefter uppflyttats till 3 :c, 2 :a och l :a klass sjöman överflyttade s han i
december 1879 till minöravdeln ingen, avlade examen i förb eredande klassen (betyg 3, 8 ) den 13 april 1881 och i styrmansklassen med betyg 4, 0 den 24 april 1882. På hösten 1883
överfördes vV. åter till matrosavde lningen såsom signalman ,
uppflytades den l oktober 1884 till UOK vid styrmansav delningen samt befordrades den 31 juli 1890 till UO av 2. gr.
den 31 december 1900 till flagg-UO, utnämndes till svärdsman
den 21 januari 1903, erhöll avsked med pension (ej fyllnadspension) den 31 december 1912 och anställdes samtidigt som
ordinarie ritare vid Kungl. sjökm·teverk et. Den 31 decemb er
1917 utnämndes vV. till underlöjtna nt i marinen.
A flottans fartyg har W. tjänstgjort:
som skeppsgosse 15 månader 8 dagar,
matros 51 månader 2 dagar,
UOK 23 m å nader 24 dagar,
UO (m~itningsförrättare å sjömätnings exp. 1890-96)
31 månader 23 dagar .
Ar 1884 var W. permitterad för sjöfart å Abraham Rydberg.
Sedan år 1890 har \V. uteslutande tjänstgjort vid sjökarteverket i Stockholm.
Löjtnant vVintzclls livsgärning är nära knuten vid Kungl.
Sjökartever ket, där han redan år 1888 började tjänstgöra. Som

E. E. TINGBERG.

ADOLf WINTZELL.

]. W. PETTERSSON.

ERIC DAHLGREN.
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tning sexpeclimätni ngsfö rrätta re har han deltag it i 9 års sjömä
erham 11
-Söd
kullen
Svart
tioner , varun der kartla gts områ dena
och Luleå- Hapa randa .
ritats och
Bland de sjöko rt, som av W . konst ruera ts och
Yilkas grave ring han överv akat, må nämn as:
N:r 20 Botte nvike n, norra delen , utgive t 1904,
» 22 Norra Qvark en , utgive t 1910,
24 Gäfle bugte n, utgive t 1903,
»
t 1912,
» 25 Botte nhave t, finska kuste n , utgive
vid sidan :w
utfört
allt
ler,
specia
del
vartil l konu ner en
ordin arie tjänst görin g.
1\:n stBland sina störst a arbet en räkna r W ; själv en stor
delar
gande
rk med närlig
l._::~,rta över Sverig e, Norge och D anma
,
ektion
proj
av Öster sjölän derna i skala n 1 : 800 000, Merca tors
som han konst ruera t och ritat för Marin stabe n.
lig litteW. har bidra git till att m ed karto r illust rera åtskil
rik-ame
Spans
rens
Dahlg
r·atur såsom \V rangels Navig ation,
:Mun,
Kina
och
kansk a kriget , Ekstr öms Kriget m ellan Japan
han en k arta
thes Svens ka sjöhjä ltar m. fl. År 1916 utgav
utgåt t i
över 3-mil sgrän sen och minfä lten i Öresu nd, vilken
en a ndra uppla ga.
Blekinge
Härti ll må nämn as, att vV. är en av stifta rna av
följd nx
en
under
gille i Stock holm, som vars sekre terare han
Stock av
m
år funge rade , och att han är en frams tåend e medle
h olms undcr office rssäll skap.
den l 0'
Pettersson, J oh an \Vilhe lm , födde s i Karls krona
.
septe mber 1853, där fader n var krono timm erman
exam en
P . antog s till skepp sgoss e den l maj 1867, avlad e
vid matrosi förbe redan de klasse n den 3 april 1873, inskri ven
i febru ari
avdel ninge n l maj 1873, uttogs till kanon komm endör
ravde lminö
till
n
höste
på
1874 m en överf lyttad es samm a år
l juli
den
P.
blev
n
ningen som 2 :a kl. sjöma n. l :a kl. sjöma
ansstyrm
t
1877. Efter att med gott b etyg (3, 7 ) hava avlag
UOK den 20
exam en den 12 april 1879 uppfl yttade s han till
place ring
novem ber 1880, befor drades till UO av 2. gr. med
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avlad e å r
tiJlsvi darc å styrm ansst aten den. 27 septe mber 1884,
tilldel ad
p
härvi
blev
1888 exam en i minsk olans högre kurs och
UO och
flaggpremi um, utnäm ndes den 31 decem ber 1900 till
1~06 överden 21 janua ri 1901 till svärd sman . Den ;l febru ari
g vid sjöfl yttade s P . till måna dslön aresta t m ed tjänst görin
edalVasam
1907
ber
novem
30
instru mentf örråd et, erhöl l den
samt
on
pensi
med
d
jen i guld och den 30 mars 1909 avske
.
1917
ber
decem
utnäm ndes till under löjtna nt i marin en den 31
Ombo rd å flotta ns fartyg har P :n tjänst gjort :
som skepp sgoss e 30 m ån a der 23 dagar,
m a tros 44 m å nader 2 dagar ,
>>
UOK 19 m å n a der 5 dagar ,
UO 38 m å nader 6 dagar .
85.
P. deltog i frega tten Vana dis världs omseg ling 1883an å RydSomr arna 94, 95 och 96 seglad e han som f. styrm
.
erg
Rydb
am
Abrah
yg
bergsk a stiftel sens övnin gsfart
under ations
inform
I land har P . bl. a. tjänst gjort som
en
var
han
där
officer i styrm anskl assen åren 1890- 1893,
dc
å
p
arbete
särdeles omty ckt hirarc , som n edlad e myck et
O'öra vid
de P. t)'änst
t)
•
•
mindr e begåv ade eleve rna. År 1893 bör]'a
'örin t>a
tänstO
landt'
vid
sedan
allt
t>
sjöins trume ntförr åd et , där han
t. f.
såsom
der
perio
långa
haft sin verks amhe t, därav under
förest åndar e.
lärare
Sedan flere å r tillba ka har P. varit anstä lld såsom
kassö r och
i teknis ka yrkes skola n i Karls krona samt såsom
a oeh enskil räken skaps förare i matro skåre ns begra vning skass
.
da gratia lsinrä ttning
. D et
P. har ett väns~i llt , stilla, m en dock energ iskt väsen
er a tt
ell
honom
sägs, att man aldrig försp ort n ågon ovän till
någon talat illa om honom .
o

s till
Dahlgren, Carl Eric, födde s den 21 juli 1854, antog
pral
rskor
office
under
till
lilleler kanon iär 1872, uppfl yttad es
offi18
'under
flag-O
v t>
80, befor drades till under officer 1885 och till
gjort fyra
har
D.
1901.
år
han
erhöll
net
steck
cer 1900. Svärd
ling.
långre sor och deltog därib land i Vana dis världs omseg
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D. är expert på kompassjustering. Sedan år 1903 och allt
fortfarande tjänstgör han vid sjöinstrument- och sjökarteförrådet i Stockholm och har under denna tid förvärvat en betydlig erfarenhet och skicklighet i kompensering och deviering.
De knapphändiga uppgifterna om Dahlgren äro att tillskriva hans tillbakadragna natur som gjort honom obenägen
att om sig själv lämna fullständiga data.

Wahlgren, Emil Hugo, föddes i Karlskrona den 21 januari
1859, son till segelmakaren G. Wahlgren.
W. antogs den l maj 1872 till skeppsgosse. Efter avlagda
examina utnämndes han 1883 till UOK, sedan han samma år
överflyttats till Stockholms station. Följde så år 1888 utnämning till underofficer och 1900 till flaggunderofficer. År 1902
utnämndes han till svärdsman.
\V. har bland annat gjort 5 långresor och tjänstgjorde under en följd av år såsom expeditionsunderofficer i kårchefsexpeditionen vid Stockholms station.
\V. avlade år 1888 ångfartygsbefälhavareexamen vid Stockholms navigationsskola och år 1890 kaptensexamen vid samma
skola.
Efter avskedstagandet erhöll \V . anställning vid Gasaccumuators fabriker å Lidingön, som han emellertid efter blott
några månaders tjänst måste lämna på grund av inkallelse till
krigstjänstgöring.
\V. är känd som sldcklig kompassjusterare och har uneler
många år anlitats i sådant syfte ombord å handelsflolans fartyg .
Holmquist, Tcoclor Walfricl, son till framlidne kvartersmannen Petter Magnus Holmqvist, föddes i Karlskrona elen
12 oktober 1854, antogs till skeppsgosse den l maj 1868, avlade såsom skeppsgosse examen i förberedande klassen med
betyget berömlig och inskrevs såsom jungman vid matroskåren
den l maj 1874, placerades sedermera på minöravdelningen.
Efter att hava genomgått sjömanskårens kurser samt passerat
3 :c, 2 :a och l :a sjömansklasserna samt därunder med gott betyg avlagt styrmansexamen uppflyttades han den 23 aug usti
1881 till UOK , överflyttades år 1883 till styrmansavdelningen
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.och utnämndes den 14 februari 1889 till UO av 2. gr. vid
.stynnansstaten, befordrades elen 31 december 1900 till flaggVO och utnämndes den 21 januari 1903 till svärdsman.
H. pensionerades elen 30 september 1910, tilldelades guldmedalj av 5. storleken ))För nit och redlighet i rikets tjänsb,
den 30 mars 1917 samt utnämndes till underlöjtnant i marinen
.den 31 tl.ecember 1917.
Å flottans fartyg har H. tjänstgjort:
som skeppsgosse i 27 månader 7 dagar,
jungman och matros i 44 månader 2 dagar,
UOK i 15 månader 21 dagar,
)) UO i 38 månader 24 dagar.
Å Abraham Ry dberg seglade H. som f. styrman åren 1897
-och 1898.
I land har H. tjänstgjort:
som exp.-UO. i kasernexpeditionen åren 1890--93 samt
1904-06,
som inform.-UO. i styrmansklassen, läsåren 93-84, 94·95 och 95-96,
exp.-UO. å 7. matroskompaniet åren 97-99, samt
exp.-UO. i kårchefsexpeditionen åren 1900-03 och 06- 10.
. . Vid sin avgång från aktiv stat erhöll H. plats å härvarande
räkenskaps kontor.
I3Iand tjänstgöringar må särskilt nämnas elen krävande
befattningen som exp.-UO. å kårchefsexpeditionens manskaps- l
detalj , som H. uneler många år skött på ett mönstergillt sätt.
Seclan 1910 är H. en av huvudmännen i Karlskrona sparbank .
Bland de sjöexpeditioner H. deltagit i må nämnas Vanadisexpeditionen 1869 vid Suez-kanalens invigning.

Pettersson, Carl Oscar, vars fader var kronotimmerma11 ,
föddes elen 30 juni 1856 i Karlskrona. Har varit anställd som
Praktiserande lärling utan lön vid flottans varvs m askinverkstäder fr. o. m. 18 december 1871 t. o. m. 28 februari 1873,
därefter hade P. anställning dels å Kockums m ek. verkstad i
Mahnö och dels å Nort-Deutsche \VerJt i Kiel (nuvarande Ger-
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maniav~rvet) såsom skeppsbygg are och biträde vid insättning
av ma skin er till' maj niåna:d .å r :1876. P. trivdes enl.ellertid
ej på Jrlndbacken , varför han på sommaret~ 1876 tog hyra såsom
eldare · på Hamburg-A merika-lii1jens å ngare »Lessing » och sedei'mera på »F risia » för resor på Ne,v-York och därefter på
i\.ngi,n·en Goethe för resa på Brasilien. Goeth e förliste deri 24
december 1876 på Lobosklipp an utanför Maldoi1ados fyr norr
ns ångare
0111 Montevideo , därefter tog P. hyra · å Kosmoslinje
av melanlöpande
(med
Denderah för reso r Hamburg-C allao
lanliggande hamnar i Sydamerika ) , men även denna ångare
hade oturen att gora haveri, den . grundstÖtte nämligen och
sjönk i Magelhaens sund den 17 juni 1877, m en flottogs åter
efter 3 månaders arbete.
Pettersson tyck es därefter fått' nog av kofferdilive t, varför
han den l november 1878 tog anställning som 3:e klass sjöman , eldare, vid K. flottan, sedan han därefter passerat de
olika, sjömanskla sserna ·och med goda betyger avlagt .examina
i underbefäls skolan, uppflyttade s han den 4 maj 1885 till UOK
och tog såsom sådan examen .i minskolans lägre kurs (betyg
9,5) och avlade som privatist den 18 mars 1892 överma skinistexamen vid Malmö navigations skola och erhöll därvid betyget
10. Till UO. av 2:a gr. utnämndes P. den 9 februari 1894,
till flagg-UO . den 31 december 1900 och till svärdsman den
21 januari 1905 . Pettersson har även tilldelats Rysk guldmedalj , Preusiska röda örnsordens medalj, Preusiska Allgemeines
Ehrenzeiche n, samt slutligen den 5 apdl 1916 Svensk guld11ledalj av 5:e storleken, »För nit och redlighet i rikets tjänsb .
Den 31 december 1911 erhöll P. avsked med pension och
anställdes samtidigt såsom månadslöna re å varvsstat vid ingenjördepartem entet (maskinistkammaret~), vilken befattning han
'
·
· ·
.
ännu innehar.
Den 31 december 1917 utnämndes P. till underlÖjtna nt
1l1arineri.'
Ombord å flottans fartyg har P. tjänstgjort':
soin 3:e, ' 2:a och l:a kl. sjöman 32 ' månader; . 18 dagar,
.
>> • UOK 32 m ånader 7 ' dagar,
» UO 61 månader och 8 dagar.

-226-

-227-

Under expeditioner med Saga och Freja undervisat sjökadetter i ångmaskinlära åren 1894, 95, 1901, 02 och 03, tjänstgjort i land dels såsom montör och dels såsom informationsunderofficer under 14 läsår. Ar 1896 var P. kommenderad till
El bing vid Komets nybyggnad och 1904-07 vid Motal a och
Lindholmens verkstäder vid pansarbåten Oscar Il:s nybyggnad.
P. har varit mycket anlitad även i privatlivet.
1901-04 var han ledamot av stadsfullmäktige;
1911 och fortfarande är han lärare i maskinritning vid
Tekniska skolan i Karlskrona;
har under hela sin underofficerstid verksamt deltagit i och
varit styrelseledamot i Flottans maskinistförening, vars kassör
han är sedan flera år tillbaka.
När P. avgick som uppbördsman å Oscar II skrev dåv .
fartygschefen följande:

tilldelad Preusiska Röda Örns ordens medalj, erhöll avsked
JJled pension den 14 juli 1913 och utnämndes till underlöjtnant
i JJlarinen den 31 december 1917.
Å flottans fartyg har L. tjänstgjort :
som skeppsgosse i 18 månader 1 dag,
,, matros 46 månader,
" UOK i 17 månader 26 dagar,
UO i 42 månader 2 dagar.

Till Chefen för UO:s och sjömanskårerna.
Vördsamt vill jag härmed framhålla det sällsynt förtjänstfulla sätt varpå flaggmask. C. O. Pettersson ombord å Pansarbåten Oscar II utövat sin tjänst.

F. Peyron.
Fartygschef."

l

l
l

l] l

Lång, Frans August Knut, vars fader var blockmakare å
kronovarvet, föddes i Karlskrona den 13 januari 1858, antogs
till skeppsgosse den 1 maj 1872, inskrevs såsom rekryt vid
matroskåren den 1 september 1876, avlade examen i förberedande klassen såsom 2:a kl. sjöman den 12 april 1880 och
uppflyttades till 1 :a klass sjöman den 1 december samma år.
Den 24 april 1882 avlade L. styrn1ansexamen med betyg 4,o
och uppflyttades till UOK styrman den 21 mars 1885, befordrades till UO av 2 :a gr. den 5 jui1i 1892, avlade sjökaptensexamen i underbefälsskolans sjökaptensklass den 17 april 1893
och erhöll därvid betyget 9, 4 med premium.
Till flagg-UO. utnämndes L. den 31 december 1901 och
till svärdsman den 21 januari 1904, blev den 20 december 1905

Bland sjökommenderingar märkes lå ngresa med Vanadis
till Västindien år 1877-78, då vår enda besittning där, ön
S:t Barthelemy, överlämnades til franska staten.
L. var under åren 1883-85 (som UOK) permitterad och
for som styrman å lotsångaren Ring i 2 år samt seglade åren
1889 och 90 å kuttern Exelsior tillhörande Baron BlixenFinecke. Ar 1911-13 seglade L. som 1:e styrman å Abraham
Rydberg, i vilken befattning han allt sedan pensioneringen är
fast anställd.
Bland landtjänstgöringar L. beklätt må nämnas:
Exp.-UO. i kommendantsexp. åren 1896-99,
"
i kasernexpeditionen åren 1900-03 och 10-11,
"
i S. B. K. mil.-exp. åren 1904-02 och 11-13.
Vintern 1909-10 var L. ledamot i Kungl. kommitten för
UO:s befordran till officer.
L. har under en följd av år varit ordförande i sjöunderofficers-Sällskapet i Karlskrona och är numera nämnda sällskaps hedersledamot, som uttryck av tacksamhet erhöll han
från sälJskapet på sin 50-årsdag, guldur med kedja.
L. är lika förstklassig både som sjöman och som expeditionskarl, vilket icke alltid låter sig förena.
: Osterberg, Johan Axel Robert, son till flaggstyrmannen
Österberg, föddes i Stockholm den 16 januari 1860.
Ö. tog anställning vid sjömanskåren år l8:ZS. och. beford-.
tades ·efter avlagda examina till UOK år 1885 o~h tili UO av
2:a grapen, maskinist, år 1892. Flagg-UO. blev han år 1902.
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ö . har bland annat deltagit i 3 långresor.
Efter avskedstagandet tjänstgör Ö. i inventarieförrådet vid
stockhalms station.
Förutom . svärdstecknet har Ö. erhållit förtjänstkorset ay
Badisl{a Zähringer-Löwen orden och Ryska S:t Anna ordens
silvermedalj.

J. A. R. öSTERBERG.

C. M. PETTERSSON.

J. J. F. DICKMAN.

F. O. CARLSSON.

Pettersson, Carl Marcellus, vars fader var kronotimmer111an, föddes i Karlskrona den 16 januari 1858, antogs ·till
skeppsgosse den l maj 1872 och inskrevs såsom jungman vid
sjömanskåren den l september 1875. Efter att hava passerat
sjömanskårens lägre tjänstbarhetsklasser och därunder avlagt
examen i förberedande klassen år 1880 med betyg 3, 6 och i
art.~klassen 1882 med betyg 4 befordrades han till UOK den
4 oktober 1884 och utnämndes till UO av 2:a gr. den 27 april
1895. Till flagg-DO. utnämndes P. den 31 december 1904 och
till svärdsman den 20 januari 1906, blev den 22 ma. 1908
tilldelad rysk guldmedalj och erhöll avsked med pension och
fyllnadspension den 30 september 1913.
Sedan avskedet har P. tjänstgjort som biträde vid beväringens beklädnadsförråd. Den30mars 1917 tilldelades han guldmedalj av 5 :e storleken för nit och redlighet i rikets tjänst
samt utn ämndes den 31 december 1917 till underlöjtnant
marinen.
A flottans fartyg har Pettersson tjäi1stgjort:
som skeppsgosse i 19 månader 19 dagar,
» jungman och matros i 56 månader och 24 dagar, ·
UOK i 37 månader 11 dagar,
»
UO i 57 månader 17 dagar, därav såsom uppbördsman å våra l:a kl. pansarbåtar sedan år 1901, på Fylgia vintern 1907-08.
Aren •1898-1901 var P. infonnationsunderofficer ·i UO.skolans mtilleriklass, åren 1901 och ·1902 tjänstgjorde P. i
?öteborg för -utrustning av pansarbåtarna Dristigheten och
A.ran, åren 1906-07 var P. expeditioris-UO. i Kårchefsexpeditionens· UO.-detalj.
H>
Tidskrift i Sjöväsendet.

-
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grati alska ssa
P. är seda n flere år kassö r i UO:s ensk ilda
tillhö rt kassa ns sty:
efter att dess förin nan en längr e tid hava
har P. inne haft för.
relse , även inom Sjöu nder offic erssä llska pet
rand e.
ordfö
troen depo ster, blan d anna t såsom v.
lskan de, r edba r
Pette rsson är känd såsom en ordn ingsä
man samt god kam rat.
år 1859 i Sim.
Dick man, Joha n Joak im Fred rik, född es
ris ham n.
hava arb etat
Efte r att från 13 års ålder och till år 1882
sina först a läroinom kopp arsla gare yrke t och därjä mte gjort
anstä llnin g vid sjöspån till sjöss å Gävl eång aren Saga tog D.
avlag d exam en
efter
UOK
till
man skår en och befo rdrad es 1888
änd ». 1896
godk
m
i unde rbefä lssko lan med vitso rdet >> Med berö
underflagg
till
1905
utnä mnd es D. till UO av 2:a grad en och
offic er. Ar 1915 erhö ll D. pens ion.
Vana dis jordBlan d D:s kom mend ering ar märk es frega tten
k han en 6
mgic
geno
0
-190
omse gling . Unde r vinte rn 1899
bolag och
Aktie
a
trisk
Elek
mån ader s kurs vid Luth och Rose ns
arhete
stads
verk
i
r
tjäns tgjor de åren 1902 -04 som instr uktö
ena
arbet
samt idigt
för sjökr igssk olans kade tter och över vaka de
t
tgjor
har D. tjäns
vid u-bå ten Haje ns bygg ande . Från år 1904
till K. Mm·införvid u-va pnet. Aren 1908 -13 ställd es han
och anstä lldes
tar
u-bå
av
valtn ingen s förfo gand e vid bygg ande t
, vilke n plats
ngen
efter avsk edsta gand et i Kung l. Maii nförv altni
tning vid Luth och
han år 1917 utby tte mot en inspe ktörs befat
Hose ns elekt riska Aktie bolag .
meda lj för beFöru tom svärd steck net har D. erhå llit guld
s tjäns t.
riket
i
ghet
röml iga gärn inga r och för nit och redli
n den 19 no·
Carlsson, Fran s Osca r, född es i Köpe nham
l maj 1874, inskr evs
vemb er 1859, antog s till skep psgo sse den
septe mber 1878, tog
vid sjöm ansk åren såsom rekry t den 11
nde klass en den 14
såsom 2 :a kl. sjöm an exam en i förbe reda
lasse n med betyg
april 1882 samt som l :a ,kl. sjöm an i art.-k
kola ns 'lägr e kurs·
9, 4 den 11 april 1885, avlad e exam en i mins
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den 22 nove m.
den 8 augu sti 1885 och uppf lytta des till UOK
31 mars 1897
den
C.
ber 1886. Till UO. av 2:a gr. befo rdrad es
es till svärd sman
och till flagg -UO den 30 april 1907, utnä mnd
dslön arest at den
den 12 mars 1908 samt över flytta des till måna
C. guld meda ljen
1 oktob er 1910. Den 24 aprjl 1915 tillde lades
s tjäns b, erhö ll
riket
i
av 5:e storl eken , "För nit och redli ghet
mnd es till unutnä
avsked med pens ion den 19 maj 1915 och
.
1917
derlö jtnan t i mari nen den 31 dece mber
t:
Omb ord å flotta ns farty g har C. tjäns tgjor
·,
dagm
2
ader
mån
15
i
som skep psgo sse
matr os i 45 mån ader 9 daga r,
" UOK. i 37 mån ader 4 daga r,
r.
UO. i 19 mån ader 11 dacra
b
en år 1899 -190 0 och
sberg
Spet
å
ingen
C. delto g i över vintr
30
3
, från vilka befat ttjäns tgjor de vid Bofo rs /o. 190 4- % 1909
rd.
vitso
ra
vack
ninga r han hemf ört
örds man vid
Seda n den 30 septe mber 1912 är C. uppb
art-s kjutb anan i Karl skron a.
epart emen tet,
C. har nedla gt sitt mest a arbet e vid art.-d
tjäns tgör som
d~r han a~Itsedan pens ioner ingen fortf aran de
,
no·
tcröri
l].äns
b .
"111ka llad hll krii!S
b
u

•
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Diskussion med anledning av årsberättelse
i torpedväsende och gnisttelegrafi.
Ledamote n Rosensvär d framhöll, att försöken med flyg.
båtstorped er i Tyskland icke motsvarat förväntnin garna ; det
hade visat sig, att man hade haft svårt att komma tillräckligt
nära vattenyta n för att avfyra torpeden och samtidigt m ed erforderlig säkerhet kunna inrikta flygvapne t Här avsedda försök torde därför hava avbrutits. Enl:igt uppgifter skulle man
nu i USA hava upptagit liknande försök i stor skala, men dc
torpeder, som skulle medföras å de amerikan ska flygplanen
.v oro små och besitta sålunda, förutom ringa spränglad dning,
en obetydlig pmie, vilket skulle tvinga flygplanet att avfyra
sin torped på så nära håll, att riskerna för flygvapne t blevo
stora.
Försöken med från luftplan styrda torpeder synes hava
vida större utsikt att leda till goda resultat och borde dylika
därför upptagas hos oss.
I årsberätte lsen hade återgivits T- och U -vapnets organisation i Tyskland, och borde denna mana till efterföljd hos oss.
En egen målsman för torpedvap net vore önskvärd. Hos oss
måste även kunskape n om. torpeden väsentlige n höjas.
Ledamote n Elmqvist meddelad e, att på accumulat orbatteriernas nuvarand e ståndpunk t, vore det ej möjligt att tillverka elektriska torpeder, ty batteriern a skulle icke kunna tåla
den snabba urladdnin g, som för detta ändamål vore nödvändig. Beträffan de turbiner, torde f. n. såväl hos Ljungströ m
som stal-exper iment pågå för att framställa en lämplig torped·
turbin och av dessa vore sannolikt stalturbin en såsom enl;:el·
verkande, den lämpligas te.
Ledamote n Hägg anförde, att föredraga nden i sin årsberät·
telse ej talat om torpeder av större diameter än 53 cm., ehuru
.torpeder av 60 cm. veterligen finnas inom främmand e mariner.
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Olika flygmotorer och flygplanstyper.
När världskrig et utbröt, funnas i de på flygningen s område leda'n de länderna Frankrike och Tyskland en mångfald
olika flygpl anstyper och flygmotor er. Allt som kunde hopsamlas av fly~materi el behövdes vid fronterna. Stora svårigheter uppstodo vid komplette ring av flygplan och dess motorer. Man försökte snart att inskränka antalet olika modeller,
och nåddes gott resultat, genom att statsi11ak terna toga hand
om tillverknin gen.
De hundratal s olika fabrikern a fingo speeialise ra sig på
vissa detalj er. Så t ex. fingo vissa endast tillverka motorer
'
andra fl ygplan, andra åter flygplåns instrumen t o. s. v.
flygolika
att
handen·,
vid
också
Krigets erfarenh eter gåva
planstyper måste användas för olika ändamål .' Man kom då
fram till ne nu brukliga flygplanst yperna: spaningsf lygplan,
luftkryssa re och luftjagare . Senare utökades dessa ytterligare
med eldledning sflygplan, infanterifl ygplan, torped- och minflygbåtar.
Ett flygplans egenskape r bestämma s i första hand av mo- Flygmotarer.
E'ff
.
torerna< • Gcno·rn f I·ac nsmannen
1 e I s storartade arbeten på
aerodynam ikens område var man redan före kriaet på det
t>
.
- . . .. vmgarnes
.,
klara m e d gnmddrag
och · kroppens konstruken for
.
hon.
. Under det att tyskarna redan tidigare kastade siat> in på
tIllverk . er
.
nmt> en av fasta, vattenkyl da motorer ' hava fransmän nen h. .
Ithlls huvudsak ligen hållit sig till de roterande luftkylda
,
.
.
..
eh trru de pa srs t a t'd
De båda huvud1 en aven anskaffat fasta.
<

o

•
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typerna torde nu få anses utexperimente rade, och de eventu.
ella försök, som ytterligare utföras, avse i regel endast höja 11 •
det av motorstyrkan.
Tyskarna hava alltid framhållit de fasta motorerna s 0111
varande bäst.
Därför måste det väcka förvåning, när man nu hör, all
tyskarna 1917 åter börjat tillverka roterande motorer. Enligt
vad tyskarna själva uppgiva, hade de i början av 1918 lycka ts
.åstadkomma även fullt tillförlitliga roterande motorer.
Vad de olika motorernas användning a ngår, torde ej råda
någon tvekan om, att de fasta äro att föredraga för stora och
tunga flygplan ävensom sådana, vilka äro avsedda för län gre
färder. För de lätta landluftjagarn a däremot synes ännu olika
åsikter vara rådande, men tror jag för min del, att de roterande här komma att gå segrande ur striden. Bland annal
tyder det faktum därpå, att tyskarna trots sin motvilja för
Toterande motorer, på sistone sett sig nödsakade att åter bygga
sådana.
Denna motorernas olika användning hänger ihop med
deras olika egenskaper. ·Olikheterna äro huvudsakligen beroende av skillnaden i vikt och uthållighet och därmed sammanhängande faktorer. Vikten är för de roterande ungefiir
1, 1 kg. pr HK., för de fasta l,a-1, 7 . För de stora flygplanen
spelar vikten mindre roU, varför de fasta också användas å
spanings- och bombkastning sflygplan (luftkryssare). Dessa
hava också stor aktionsradie, varför det är av vikt, att motorn
eller motorerna äro uthålliga.
Detta är också fallet med de fasta. Dessa kunna vara i
gång 50-100 timmar, utan att de egentligen synas berörda
därav. Genom de stora flygplanens stora vikt blriva också påfrestningarna på motorn avsevärda. I samband med detta kan
också nämnas, att motorn frestas betydligt mer, om den får
arbeta lång tid i sträck, än den gör, 01n kortare uppehåll göres
under samma flygtid. Motorn hinner då så att säga åter·
hämta sig.
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Detta förhållande gör sig särskilt märkbart vid de roterande. Dessa äro ömtåligare. Centrifigalkraf tens inverkan på
massan gör, att godset utsättes för hårda påkänningar genom
ntt cylindrarna rotera. Påfrestningarn as skadliga inverkan p i\.
de roterande motorerna gör sig emellertid föga märkbar, när
fl ygtiden ej uppgår till mer än ett par timmar. Därför kunna
också de roterande motorerna med fördel användas å land1
luftjagare, vilkas aktionsradie ej uppgår till mer än l / 2-2
timm ar. För dessa lätta Juftfarkoster kan den roterande motorns förnämsta egenskap - lättheten - komma till sin rätt.
Luftj agarnas utmärkande drag, stigförm åga och fart, vinnas
också genom att flygplanet göres lätt, d. v. s. i praktiken att
motorn är lätt. Fransmännen hava länge haft roterande motorer på sina luftjagare, och det torde ej råda tvivel, om att
fransmännen tidvis varit överlägsna i luftstrid, t. ex. vid tiden
för Nieuportjagare ns framkomst. Denna torde också hava utgjort urtypen för de moderna luftjagarna.
De roterande motorerna hava emellertid en nackdel däri,
att styrkan ej kan utsträckas till mer än bortåt 160 HK. Åtmin stone bör detta ej kunna göras, utan att den roterande motorn s egenskaper i övrigt allt för mycket förändras.
Med de fasta har emellertid moturstyrkan redan nu kunnat utsträckas till 340 HK. De ofta omtalade lå ngväga bombföretagen hade ej kunnat utföras, om man ej haft starka motorer .
Nedanstående tabell utvisar några jämförande uppgifter
angående en del motortyper
Av tabell en framgår bland annat, hur oekonomisk Gnömelllotorn är. Vidare synes att oljeförbruknin gen är betydligt
större h os de roterande än de fasta. Exempelvis drager en
160 HK. Benz lika mycket som en 100 HK. Le Rhöne. Dessutom användes vid de roterande recinolja, vilken åtminstone
för närvarande får anses som »svåråtkomlig vara ». Dock lära
På sista tiden även de roterande i nödfall kunna använda samIlla olj a som de fasta. Båda slagen motorer kunna dessutom
drivas med träsprit, men blir förbrukningen av denna c:a 20
% större än av benzin.
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Bland de mera kända motorerna må här anföras:
Mercedes, Benz, Maybach å 160-260 HK .
R olls-Royce å 260 och Sunbeam å 340 HK.
Hispano-Suiza (spansk-fransk) 200 HK.
Curtiss 100-200 och Sturteuant, Beardmore, Le Rhone,
Ren~u lt, Clerget, Kanton U nne, Thulin, R. A. F. (Royal Aircraft
Factory) å varierande styrka från 100- 200 HK.
Från Amerika hör man talas om den s. k. Frihetsmotoren,
som skulle vara något enastående. Jag tror dock , att man
bör taga amerikanska uppgifter m ed en viss reservation, ty
ännu hava ej amerikanska motorer spelat någon nämnvärd
roll u n der kriget. Därtill låg Amerika allt för mycket efter
Tyskland och Frankrike från början. Men med amerikanarnas
kända förm åga torde dessa om en del år troligen kunna mäta
sig m ed sina europeiska konkurrenter.
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Redan 1915 började fransmän och italienare att konstruera Flygplanstyper .
flygplan med flera motorer. Man gick sedermera så långt,
att m a n försåg flygplanen med 4- 6 motorer, men som försöken ej lära hava utfallit väl, har man frångått dessa typer.
Numera äro flygplan med två motorer vanligast förekommande.
Man torde också nå bättre resultat med tre flygplan med två
motorer än med ett med sex. Förlusten av ett dylikt är också
avsevärd. Motorstyrkan för varje motor synes hålla sig omkring 250-340' HK. ännu så länge.
Numera äro fasta motorer i övervägande antal å luftkryssare. Beväpningen är kulsprutor. Man har visserligen gjort
försök med kanoner, m en synes man i regel nu återgått till
kulsprutorna. De äro luftkylda.
De största bombernas vikt uppgår till 300 kg. Dessutom
tnedföra luftkryssare även bomber av mindre vikt 100, 50
eller 12 kg. De stora bomberna placeras horisontelt, de mindre
vertikalt. Dc förstnämnda ligga i rännor, som äro fastsatta
runt en hori sontal axel. Denna axel åverkas genom en utVexling från bombkastningsofficerens plats. När denne vill
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}(asta en bomb, drager han i en spak, som genom utväxlingen
vrider h ela systemet. Samtidigt som detta vrides, frigöres en
bomb och faller.
De lättare bomberna hänga vid sidorna i rörliknande upphängnin gsanordninga r. Genom att draga i en arm frigöre s
bomberna genom en enkel utlösningsanordning.
Som Handiey-Page luftkryssaren torde vara av ett visst
intresse att n ågot närmare skärskåda, lämnas här några upp -

~
o
eT
o...,

gifter om densamma.
Enligt tyska uppgifter voro dc första försedda med två
st. 260 Hl(. Rolls Royce motorer, men utbyttes dessa sedan
mot två st. 340 HK. Sunbeam, vadan d en sammanlagda motorstyrkan nu skulle uppgå till ungefär 675 HK.
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Spännvidd (avstånd mellan vingspetsarna) . . . . . . 30, 4 meter.
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Vingarnas djup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2
Bäryta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 m •
4-bladiga.
Propellrar

Bombförråd . . . ..... .. . . ...... .. . . .......... . . 800 kg.
Total bärförmåga ....... . ..... . ............. . 1,500 kg.
Enligt engelska uppgifter har kryssaren vid provflygningarna vid H endon utanför London varit uppe på 2,000 meter
med 22 personer ombord. Farten uppgiva tyskarna till 115120, engelsmännen till omkring 150 km. i timmen. Men detta
beror alldel es på hur, var och när man mäter. I allmänhet
brukar farten beräknas m ed 2/ 3 förråd.
De större Juftkryssarne hava i r egel en besättning av 4
man, fördelade sålunda: en förare, en spanare och två kul spruteskötarc, samtliga ofl'icerare.
I själva flygkroppen finnes förbindelsegångar mellan d e
olika upp ehållsplatserna.
För bombernas fällande finnas olika riktanordningar. Ett
bombsikte i allmänhet är i princip konstruerat enligt följande:
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Fig. l.

På en horisontal och en vertikal skena kunna två löpare
förflyttas. Den horisontala skenan är uupnraderad
i m e ter '
•
b
motsvarande flyghöjden, och den vertikala i km. motsvarande
farten. Löparna inställas på den för tillfället varande flyghöjden och far ten. Löparen på den horisontala skenan motsvarar sHdet, den andra kornet på ett gevär. Vid avfyrningen
skall jämn anbefalld fart hållas. Flygplanet skall hållas på
den bestämda höjden, i flygläge och på rak kurs.
En del faktorer spela emellertid in vid bombkastninnen
b
'
t. ex. vindens riktning och styrka, luftens olika täthet m. m.
Tyska luftkryssare och spaningsflygplan äro målade i
regnbågens färger och regelbundna figurer enligt nedanstående
figur.
Fig. 2.

-
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Bomberna äro av olfka konstruktion. I regel torde bomberna vara förs edda med propellrar för styrningen. Vidare
avses olika bomber för åstadkommande av spräng- eller brandverl{an eller för rökbildning. Luftkryssarne äro också försedda med ljusbomber för belysning av målet.
För undvikande av ombordläggning nattetid äro luftkryssarue försedda med gröna, röda och vita lj us, som lysa akteröver. För meddelandens avgivande användes nattetid vanligen
signalpis to] s kott.
Det franska Moraneflygplanet var föregångaren för de
moderna luftjagarna. Tyskarnas bekanta »Fokken var endast en kopia av fransmännen Moranemaskiner. På grund
av monoplanens ringa bärförmåga frångick man dessa. Man
övergick till att på monoplanen sätta en mindre så att säga
extravinge. Härigenom ökades bärförmågan. Nästa steg var
att göra de båda vingarna ungefär lika stora, eller man skulle
kunna säga lika små, ty spännvidden är blott omkring 7-8
meter.
Jagarna äro ensitsiga fl ygplan med en motor av 110160-180 HK. styrka.
Beväpningen utgöres av två kulsprutor, vilka avfyrningsanordningar äro kopplade till motorn. Projektilerna passera
mellan propeiierslagen. Avfyrningen göres från kontakten i
styrratten.
J agarnas uppgifter äro mest av taktisk natur, varför aktionsradien är liten. stigförmåga och fart äro däremot väl
tillgodosedda. För jagarna tillkommer också en viktig egenskap lättmanövrerlighet. stridsflygare få stundom utföra s. k.
>> looping>> eller liknande manövrar, varför hållfastheten måste
vara stor. En luftjagarnas livslängd vid fronten torde heller
ej uppgå till mer än några månader.
Luftjagarnas oerhörda stigförmåga sätta deras förare på
mycket hårda prov. På 6,000 meters höjd är barometerståndet vid normalt lufttryck vid jordytan blott 350 mm. På denna
höjd är också luftens syremängd minskad med ungefär 2 %.
En flygare k:1n ej gå upp tillmer än 5,000 meter utan att med-
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föra syrgasapparater eller behållare med flytande luft, som
på sista tiden användas. Det fordras särskilt stark kroppskonstitution för att motstå skillnaden i lufttryck vid upp- och nedstigandel liksom syreminskningens inflytande.
Man har börjat använda triplan för luftjagare. Dessas
stigförmåga är visserligen större, men manöveregenskaperna i
iivrigt synas ej vara så goda, åtminstone vad tyska författare
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -11 - - -- 11
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uppgiva.
Spaningsflygplanen äro försedda med en motor av 130260 HK. styrka. Beväpningen utgöres av två eller tre kulsprutor. En är fast inbyggd och skötes av föraren. De två
andra rörliga och betjänas av spanaren. stundom är en kulspruta placerad ovanpå övervingen, och stundom är hål upptaget i flygkroppen, så att spanaren kan skjuta nedåt och
bakåt. Spaningsflygplanen medföra vanligen även några lättare bomber. Fart och stigförmåga äro betydligt lägre än luftjagarnas, men beror detta på flygplanens uppgift - spaningen.
Numera har man också kommit så långt, att radiotelegrafering kan äga rum ej blott från flygplan till marken utan
även från denna till flygplan och mellan sådana.
Telefonering kan utföras på ett avstånd av 1-2 svenska
mil.. Ledningen utgöres av två ytterst fina koppartrådar, vilka
rulla av sig dels från flygplanet dels från marken. Liknande
anordning finnes även för styrning av torped från flygbåt.
Sedan svårigheten att finna en lämplig tråd nu övervunnits, utföres' såväl telefonering som styrning av torped med
goda resultat.
Genom flygbåtarnas extra belastning av pontoner eller
stora flytkroppar bliva dessa flygplans prestationsförmåga avsevärt sämre än landflygplanens. Detta gör sig särskilt märkbart på fart och stigförmåga.
Man synes allmänt föredraga att förse flygbåtarna med
fasta motorer, åtminstone vad spaningsplan och luftkryssare
angå. Genom att flygb åtsjagaren har betydligt större tyngd
än landjagaren, måste motorstyrkan vara stor, minst 200 HK.,
Och till denna styrka nå ej de roterande upp.
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Aktionsradien bör för alla flygbåtar vara större 8n för
landmaskinen , ty flygbåtarna hava större svårigheter att kom plettera sina förråd. Bombförrådet blir också mindre.
För medelstora flygbåtar äro pontoner att föredraga. Skall
emellertid storleken utökas, torde bliva nödvändigt att hygga
flygplanet i båtform som exempelvis Curtissflygbåtarna. Blivande Atlanterflygbåtar komma troligen att byggas efter detta
system.
I Amerika och Tyskland har man försökt att skjuta lorped från flygbåtm~. Experimenten synas hava utfallit väl. E n
del engelska fartyg hava sänkts på detta sätt. Likaså har man
kunnat utlägga minor från flygbåt. Torpedflygplanen hava
förut beskrivits i Tids-k riften, varför de här förbigås.

Riktning vid artilleriskjutning till sjöss mot
mål, som äro svåra att upptäcka.

S pecialflygplan.
Bland märkligare flygplan må anföras infanteriflygplanen. Dessa äro av säregen konstruktion. Vingarna äro av
korrugerad plåt. All träkonstruktion saknas. Platsen för motorerna, föraren och spanaren är försedd med 7-10 mm. pansarplåt. Förutom kulsprutor äro infanteriflygplanen försedda
med förråd av handgranater. Motorerna äro till antalet lYå ,
vardera å 260 HK. Farten är låg.
Dessa flygplans uppgift är att samarbeta med stormkolonnerna i eller vid skyttegravarna. Flygplanen gå på låg
höjd, där de ej nås av artilleriet, och genom sin bepansring
äro dc skyddade mot handgevärselden.
Eldledningsflygplanen likna spaningsflygplanen och iiro
försedda med anordningar för signalering, t. ex . radio ('}ler
signalpistolljus .
Som flygplansindustrin fortfarande är stadd i utveckling,
vill jag påpeka, att nu nämnda uppgifter datera sig till början
av detta år.
Karlskrona den 28 mars l 918.
S. A. Flory .

I föregående häfte av tidskriften, sid. 132-13:1, omnämndes riktmetoder, vilka möjliggöra riktning och eldgivning mot
mål , vilka äro svåra att upptäcka från l;..anonplatserna såsom
undervattensperiskop m. m.
Beklagligtvis hade av förbiseende den figur, till vilken å
sid. 133 och 134 anförda utredning angående höjdriktning vid
beskjutning av dylika mål härleder sig, bortfallit, varjämte
tryckfel insmugit sig i texten.
Då den höjdriktningsmetod, som angives å sid. 133--134,
användes i åtminstone en och sannolikt i ett flertal av de krigförande marinerna, särskilt vid beskjutning av undervattensbåtar, och därvid prövats under kriget och befunnits lämplig, skall här nedan en beriktigad redogörelse av elensamma
lämn as.

-
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Metoden avser att möjliggör a eldgivning mot ett mål, som
ej kan upptäckas från kanonplat sen. Detta sker därigenolll
att kanonen i sida inlägges efter eldledning sstationen s rikt(pejl-) instrumen t och i höjd enligt följande.
I figuren är:
h = kanonens eldhöjd;
D = avståndet till målet;
avståndet till sjöhorison ten;
a
cp = utgångsvi nkeln för skottvidd en D vid riktning mot

v, et.
å figuren.
Av figuren erhålles:
v= (J-a

..

tg

tg v
h
D

- - --

h
a

t+~
Da

Efter Proccdings of the United States Naval Institution
n:r 173, juli 1917.

tg (J-tg Cl.
tg Cl. t g (J

(~-et.)

l+

h (a-D).
eller
h2 '
D.a

+

Vidare är:

=

Orderöver föring medelst rösten kan i.iga rum på följande
sätt:

då h är en mycket liten kvantitet jämförd D . a
h (a-D)
a~
v= arc.tg. --

cp - v.
cp 1 kan således med lätthet beräknas och en avståndss kala
uppgöras, där skjutvink larna stå i överensst ämmelse med
1
mot resp. avstånd svarande värden å cp •
A. Ö-g.
cpl

Om värdet av talrörsförbindelser för
eldledningen.

målet;
utgångsvi nkeln vid riktning mot horisonte n;
och (J = de vinklar, som framgå av betecknin garna

cp 1 =
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genom megafon ,
genom talrör och
genom t elefon.
Orderöver föring medelst megafon är ett alltför osäkert
och otillförlitl igt sätt, för att kunna komma till användnin g
vid eldledningen å större fartyg annat än som res erv.
Vad det sista sättet, orderöver föring pr telefon, beträffar,
har ju delta hos oss i rätt stor utsträckni ng anlitats som kommunikatio nstuedel vid eldledning en.
Däremot har hos oss orderöver föring genom talrör knap past utförligar e studerats eller någon större vikt lagts på talrörssystem ens utveckling . I Förenta staternas flotta, som till
största utsträckni ng anv~inder sig av talrör, ha omfattand e för sök utförts, med ändamål att klargöra de principer, enligt vilka
talrörsanl äggningar böra utföras, för att erhålla bästa möjliga effektivite t. Dessa försök utfördes åren 1908- 09 på flottans varv i Boston och de därvid vunna resultaten hava tillämpats inom U. S. A:s flotta samt sedermera bestått m ed en del
komplette ra nde ändringar . Amerikan arna själva anse, att tal rörens utveckling i akustiskt avseende efter dessa försök visserligen tagit ett långt steg framåt, men att de dock kunna
.Ytterligare utvecklas. En sådan utveckling kan icke vinnas
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utan noggrann kännedom om dc principer, på vilka ord eröverföringen genom talrör vilar, varför dessa skola göras till
föremål för studium.
Bostonförsöken visade, dels att rörkrökar· äro en näsla n
Rörkrökar,
grenled- försumbar källa till ineffektivitet, dels att i akustiskt avsecnch,
ningar och
isolering. inga invändningar kunna göras mot t'ätvinkliga avstickare, ocl 1
dels att talrör, som löpa genom rum med larmande maskinerier etc., icke på v~ig »taga upp » dessa ljud. Således är Yid
talrörsanläggningar ick e nödvändigt att draga rören ra k t eller
att lägga dem i stora buktar, utan man kan använda skarpa
krökar och rätvinkliga avstickare, om så skulle visa sig erforderligt. Ej heller behöva rören ljudisoleras och detta på föl jande grund: Ljudvågen får ej fattas som en luftförflyttninu
ge nom talröret, utan är en trycl..:överj'öring med växelvis hop tryckning och förtunning av luften med en relativt liten rörelse
hos luftmolekylerna. Fenomenet kan sålunda alls icke j~im ·
föras med t . ex. luftströmningen i en ventilationstrumma.· Ljud vågens längd hos den mänskliga rösten är vid vanligt tal 2 1 / 2 3 1/ 2 m., då däremot metalliska ljudvågor, såson1. de fortplantas
till talrören genom fartygsskwvet, äro av så kort väghigd genlemot talvägens, att de kunna liknas vid krusningar på en stor
våg samt ~i ro av h elt olika klangfärg.
Följande faktorer äro de, som n~istan uteslutande inverk:1
På överföringen in- på en tillfredsställande orderöverföring:
verkande
att avgivaren talar klart och tydligt i naturlig ton ,
faktorer.
att mottagaren har normal hörselförmåga,
att talrörens diameter avpassas efter den erforderliga rör längden,
att rörmaterieJet icke giver vika eller skallrar under Jjudvågsimpulserna,
att eft'ektiva munstycken användas för avgivande och mottagande.
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Om övelföringen är otillfredsställande och förutsatt att Orsaken till
ineffektivi.
talet är tydligt och hörse l n norma I , härleder stg detta vantet.
ligen av:
att rören äro felaktigt installerade,
att talet dämpas, antingen genom att läpparna och särskilt hakan placeras i omedelbar kontakt med munstycket, eller
<Jen om att avgivaren talar med munnen för långt från mun"styck et,
att örat hålles för lång t från mottagaren ; en m ycket obetyd lig förändring av läget åstadkommer betydlig förändring aY
lj uYågens intensitet,
att slörande bul ler och larm förekommer vid mottagaren ;
däremot har oväsen vid ~n-givaren obetydligt hindrande infl ytande,
att luftströmmar förekomma i rören,
att smuts, vatten eller andra främmande ämnen hippa till
rören ,
att tryckvariationer uppkomma, på grund av att grenled nin gar upptagits , utan att motsvarande reduktion av arean
,gjorts bakom grenledningen.
Vid planerandet av talrörsanhiggningar har myck et liten Akustiska
uppmärksamhet ägnats de akustiska principerna, men som lagar och
prin ciper.
.c]essa äro helt få och av stor betydelse för talrörsystemens
utveckling, skola de här anföras. Man bör ihågkomma, att
man har att göra med ett slag av en ergi, lydande lika välkän da och orubbliga lagar som ljus, värme och elektricitet.
l. Längelen av ljudvågen är lika med ljudets fortplanteringshastighet i Juft uttryckt i m /sek. , dividerad m ed antalet
.svängningar pr sekund.
2. Vågbngden hos grundtonerna i en manlig röst i vanlig samtalston iil' från 2 J/:, till 3 1/ 2 m., m edan våglängden hos
-övertonerna är mycket mindre .
3. Ljudets hastighet i luft och sålunda även väglängden
Varierar med luftens temperatur och relativa fuktighetshalL
Vad talrör beträffar, kunna dock dessa variationer lämnas utan
Praktiskt avseende.
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4. Ljudvågens fortplantningshastighet varierar med tät heten hos det överförande mediet. T. ex.
hastigheten

kautschuk är omkring
60 m/s ek.
i luft
333
·,,
bly
1,218
1,450
vatten
furuträ
3,048
koppar
3,556
5,127
i järn
))

))

))

5. I fria rymden äro ljudvågorna sväriska och följaktli gen
följa de lagen, att ljudets intensitet är omvänt proportion ell
mot kvadraten på avståndet. Denna lag kan dock icke tilläm pas på raka, cylindriska talrör. I talrör kan ljudvågen fort plantas på stora avstånd utan märkbar förändring eller förlust
i styrka. Detta avstånd står nästan i direkt förhållande till
rörets diameter.
6. Ett ljud, som framkallas i ett begränsat rum såsom 1
ett talrör, kvarstår till dess energien antingen är förmedlad
till och genom rörets väggar eller ock förvandlats till någon
energi av annat slag, vanligtvis värme. DL-irför är det nöd vändigt, att rörväggarna äro så tjocka , att de icke av rösten
kunna försättas i vibrationer. - För att icke de små ljud vågor, so1n representera de väsande konsunanterna, t. ex. » S »,
skola gå förlorade, böra rörens innerytor vara väl blankpulerade.
7. Förlust av ljudstyrkan i ett talrör kan ha tre huvud sakliga grunder:
a) Friktion i rörets längriktning.
b) Materielen i röret giver genljud, skallar.
c) Tryckändring uppstår på grund a~ läcka eller plötsli g
utvidgning eller sammandragning av rörets area.

A.nm.

En öppen avstickare är liktydig med en luftläcka ; en
sluten avstickare verkar som en plötslig förstoring .

8. Lagarna för ljudets reflexion äro desamma som fö r
ljus och strålande värme, d. v. s.

a) infallsvinkeln är lika med reflexionsvinkeln,
b ) den infallande och den reflekterade ljudvågen äro
samma plan samt vinkelräta mot den reflekterande
ytan.
An m. Dessa reflexionslagar hålla streck endast när den reflekterande ytan är stor i förhållande till våglängden.
- Ljudvågor reflekteras mycket fullständigare än ljuseller värmevågor, huru fullständigt är icke exakt känt,
antagligen till icke mindre än 95 % och troligen närmare 98 %, varför en ljudvåg kan reflekteras flere
hundra gånger innan den dör ut. Stora böjda ytm·
framkalla akustiska foci på samma sätt som ljus- eller
värmefoci.
9. En 45 o reflekterande yta, som åstadkommer en ändring om 90 ° av rörelseriktningen, betyder ingenting för våglän gden om 3 1 / 2 -3 1 / 2 m. För högre toner och sålunda kortare våglängder vore en plan reflekterande yta önskvärd, såvida man ej just försökte att eliminera de mycket korta ·vågorna.
l
10. Ljudet förstärkes tJo·cnon1 närvaron av en ljudande
kropp .
,{nm . Så t. ex. lär under antiken mässingskärl ha placerats
i teatrarna, för att genom resonans förstärka aktörernas
röster.
11. Ljudet kan förstärkas genom att en metallskiva (diafragma) insättes i talröret. - Tvenne allmänt bekanta exempel
på detta förhålland e äro trumman och stetoskopet. Det är
emeller tid nödvändigt, att luften har fritt avlopp bakom diafragm at. I örat finna vi ett av naturen konstruerat såväl diafragma som avlopp.
Vid Boston-försöken försummades att anbringa luftavlopp
bakom diaft·agmat och detta förorsakade en del varandra motsägande resultat. Däremot överfördes ljudet med en av de
Vid proven använda hörhjälmarna nästan lika bra, då locket
På r öret stod stängt, som när det var öppet. Detta lock var av
en löst nedhängande klafl'typ och gjort av aluminium. Luft-

-
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:avloppet bakon' diafragmat (hör-locket) bildades av dc hå
till öronen · avledda grenledningarna, vilka började bakom
klaffventilen.
Sär~kilt bör ett diafragma användas i ledningar, vilkas
.ena ända står i förbindelse med ett rum under högre tryck
än den andra.
3
Ett diafragma i talrör bör vara omkring 1 /" mm. tjockt
samt tillverkat av väl ~örtent järn- eller stålbleck eller hård
mässing.
12. Näsa, mun och kinder få icke på något sätt spännas
eller bindas, om röst eller uttal skola bliva tydliga.

Anm.

Ett allmänt använt mynstycke är så format , att aYgivaren placerar näsa, haka och kinder i omedelbar kon takt m ed talröret för att därigenom få ljudet förs tärkt.
Denna konstruktion strider mot den ovan uttalade principen, och ehuru ljudet verkligen blir kraftigare, haya
ett flertal å olika amerikanska fartyg anställda försök
visat, att talet blir avsevärt otydligare.
Till hjärnan kan hörselsensationen överföras på flere sätt ;
först och främst genom hörselkanalen , men även genom hellstommen i kroppen , särskilt huvudet, samt genom att vissa
håligheter i huvudet bringas till resonans.
Vad man begär är att så fullständigt som möjligt kunna
b ehärska den förra av de~sa hörselkällor, så att sensation en ,
då den når hjärnan , är tillräckligt stark att kunna göra sig
gällande över andra. Man har emellertid exempel på riktar e
och siktinställare, som faktisk t mottaga order genom teldo n
med hörluren placerad i omedelbar kontakt m ed bröstkorgen.
Materiel.

Gummislang.

Den materiel , som vanligen användes till talrör, står
allmänhet i god överensstämmelse m ed ovan anförda principer
för ljudöverföringen, dock m ed undantag för gummislang, sol11
användes till böjliga talrör. Detta material bör övergivas och
i stället användas enbart av metall tillverkade böjliga rör,
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.emedan innerytan hos gummislangen absorberar energien i
ljudvågen (jämför ljudets hastigh et i kautschuk och i luft).
Dessutom har gummislangen en del pra ktiska olägenheter såsom stor tyngd och ohanterlighet samt benägenhet att efter
en tids användning kinka sig och spricka sönder, varjämte
särskilt den s. k . armerade böjliga slangen ej är tillräckligt
böjlig, åtminstone icke de grövre slangarna. - Dock kan man
.använda vanliga gummislangar för att överföra order på kortare sträckor, sedan övriga korpmunikationsmedel blivit för.störda.
De olika slag av böjliga metallrör, som blivit konstrue- Rörliga meracle , skilja sig från varandra med avseende p å det sätt, varpå
tallrör.
de böjliga metallspiral erna hopfogas , samt i fråga om använ dandet a v olika slags packningsmateriel såsom asbest eller
gummi. Opackade m etallrör äro mera böjliga än de packade,
men äro icke vattenhita och förmedla icke ljudet på långt när
så bra. Hårdpackade rör äro lätta och synas lämpa sig för
användning till hörhjälmar. Emellertid visa spiralerna benägenhet att lossna vid användandet och detta ibland till sådan
.grad, att de uppkommande luftläckorna kunna inverka mycket allvarligt på talrörets användbarhet.
Böjliga . m etallrör tillverkas av ett flertal firmor. Deras
styrka bör prövas genom att röret upphänges fritt och den
nedre änden belastas med en tyngd, olika stor allt efter rörets
diameter.
Vid amerikanska flottans varv tillverkas talrör av galvaniserad stålplåt ; dessa rör bliva lätta, hållbara och äro lätta
att tillverka. I akustiskt avseende kunna dock en del in vändningar göras mot rören, i det de icke äro så släta som talrör
av mässing samt äro målade invi.indigt. En väl lackera d ell er
P?lerad inneryta i talröret är nödvändig för verksamt över f~_rande av talet. Om så är nödvändigt kan dock stålplåt an:andas som material, men blott i raka ledningar, emedan den
tcke lämpligen kan böjas. Emellertid k a n ju därvid koppar-

Talröl·.

"
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~

~

,.,.
eller mässing srör använd as till rörkrök arna. De olika rörlä 11 bild
särsk
och
mässing
derna förenas medelst muffko pplinga r av
uppmär ksamhe t fästes på att fogarna bliva vattentä ta.
Vad beträffa r använd andet av alumin ium till talrören , götdess ringa vikt det särdeles passand e och även i akustis kt avseende är det tillfreds ställand e. Däremo t sönderd elas det och
blir skört, när det utsättes för inverka n av fuktig, salt lu ft och
vatten, särskilt om det står i kontak t m ed andra metalle r. Som
detta förh ållande gör sig gälland e först efter fl ere år, kan man
dskera att en anläggn ing m ed alumin iumtalr ör plötslig t fö rstöres a v skaknin garna vid skottlos sning eller proj ektilt rti1T.

T alrörsv äxlar.

Angåen de en del olika system för talrörsY äxlar m å fö ljande nämnas .
2-vägsv äxlar äro principi ellt oriktiga , då däremo t 3-Yiigsväxlar såväl äro rätt konstru erade som speciell t passand e i
lå nga ledning ar, där man vill stå i kommu nikatio n m ed mellanligga nde punkte r å talrören . En 3-vägsv äxel bör sålunda
exempe lvis komma till använd ning vid en kanon, som kan
behöva mottaga order från två olika ställen eller i styrhytt
och stridsto rn på en ledning från märsen till kommu nikation s centrum . Naturlig tvis få dock ej m edd elanden a komma samtidigt från båda hållen. Om man i stället för en 3-vägsYiixel
endast skulle låta ledning e n frå n munsty cket grena sig åt td
håll, komme vardera gren ledning en endast att befordr a h iil ften av ljuden ergien, varpå effektiv iteten tydligen bleve lidande.
Om man önskar uppfatt a talet i ledning en även i det grenrör.
dit icke växeln för tillfälle t är ställd, låter sig detta göra genon1
att anbrin ga en »lyssna re>> . Denna anordn ing ~ir dock ej änn u
slutgilti gt prövad. Den tryckfö rlust, som uppstår vid det li lht
(c:a 5 mm.) hålet till >> lyssn a ren >>, är så obetydl ig, att ele n
ick e har n ågon märkba r inverka n på ljudöve rföringe n . Kon en
verkar på samma sätt som en m egafon och sätter en person
Yid grenled ningen i stånd att avlyssn a talet till den andr~l
grenled ningen.
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Ändstyckena av rören sammanföras i grupper m ed enkla_
Signalapparater.
ell er dubbla rader, om så erford ras . Följande gäller angående
placering av signalapparater såsom ringknappar och skntllror.
När talröret icke är fästat direkt till ett skott ell er Ctl
stötta, utan skjuter ut elt stycke från detta, bör ringknappen
fästas till talröret medels en stropp. Skvallror placeras sa alt
de äro lätt synliga. Visar det sig svårt att fästa dem direkt
på skottet, exempelvis om de därigenom skulle komma i beröring med talrör eller ledningar, böra de placeras på cn till
skottet fästad platta. I alla händelser böra skvallrarna plac~
ras så nära som. möjligt över talrörsöppningcn. Lednin gar
Lill ringknappar och skvallror skola hållas klara för t::tlri.ir ~ 
iippn ingarna. - Om. munstyckena iiro placerade i skydelande
skåp, biir detta hava namnplåtar såväl på in- som utsidan ,
l'ör att man såviil då skåpet är stängt som n~ir det är iippet
omedelbart må kunna avgöra, var resp. talrör sitta.
Ofta, och i allmänhet

[t sm~irre

fartyg samt vid det liitta

Hör- och talhjälm .

Avgivare
och
artilleriet å större fartyg , torde man kunna nöja sig mccl l'n
mottagare. mottagare, bestående av en kort megafon med öppningen niira

riktarens eller siktinställarens öra. I kanontorn , styrmaskinrum och liknande larmfyllda platser äro däremot fullsliindiga
mottagarhjälmar nöclviindiga. Hittills konstruerade h j iii mar
hava dock Yisat sig mycket besvärliga och tröttande samt icke
m.otsvarande dc fordringar, som. tjänsten måste sUilla på clem .
En lätt, verksam hörhj~ilm. iir alltså nödvändig och en si\dan
lm·de ej kunna konstrueras med mindre ~in att talrören mrd
god effekt kunna göras av högst 2 1 / 2 cm . diameter.
Ett munstycke, som formar sig efter ansiktet, är i fysio logiskt avseende riktigt, emedan det inbjuder avgivaren att
placera munnen i omedelbar kontakt med munstycket. Delt~ 1
är önskvärt för att öka ljudets intensitet, d. v. s. bevara JjuclYågens energi. Om munnen avHigsnas t. ex. 4 cm. fdln munstycket, är energien blott en sextondel av vad den ii.r med
munnen l cm. från munstycket. Däremot ii.r ett sådant munstycke felaktigt i akustiskt avseende, ty enligt vad förul anförts, få icke mun och haka placeras i omedelbar kontakt med

Megafonmottagare.
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munstycket. Därigenom störes ansiktsmusklernas fria spel ,
vilket inverkar ytterst menligt på ett tydligt uttal. Avvägninningen mellan huru vardera av dessa olika synpunkter skall
tillåtas göra sig giillande, måste göras med största omsorg.
Som mottagare är detta slags munstycke givet underlägset
den vanliga typen. Erfarenheterna från dess användande ino 111
amerikanska flottan giva emellertid rätt olika omdömen, so m
dock samstämma i, att det ej är det vanliga munstycket avsevärt överlägset.
Den utveckling, som man kan tänka sig i fråga om ~ind
styckena å talrörsledningarna, är ett förbättrat munstycke,
kombinerat med en förbättrad mottagare, ungefär såsom på
lelefonen finnes såväl avgivare som mottagare. Man kan d~ir
vid tänka sig vardera talrörsänden försedd med en kombinerad
avgivare och mottagare utom beträffande sådana ställen, diir
endast mottagare erfordras och denna då lämpligen i form av
en megafon. D essa m egafoner böra vara långa (c:a 1,2 m.)
och avsmalna i form av en kon m ed liten toppvinkel samt hant
en diameter ej överstigande 5 cm. vid den smala och 13 cm .
vid den grövre änden. - En sådan anordning skulle ha a lla
de fördelar, som erbjudas av det efter ansiktet formade munstycket, utan att ha någon av dess nackdelar, varken akusti skt
eller mekaniskt.
Talrörens
storlek.

I allmänhet torde talrören göras av större diameter ä n
erforderligt, emedan vid tillfällen då överföringen varit dålig,
orsaken tillskri vi ts rörens storlek medan elen i verkligh ewn
berott av andra förhållanden. U n der Boston-försöken ansän des sålunda otillfredsställande avgivare och mottagare vid proven med rör av mindre storlek. Trots detta erhöllos goda
resultat med direkta ledningar enligt följande:
Inre diameter
1 mm .

14
19
21
50
75

Största verksamma
avstånd i m.

I

omkr. 15
"

35

"

120

"

45

180-210

Tidsk1·ift i Sjöväsendet.

18
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Ett talrör av mer än 5 cm. diameter torde vara oniicligt
för de avstånd, som i allmänhet ifrågakomm a p å våra fart""
J b·
Eftersom munöppnin gen vid tal vanligen ~i r mindre än en
cirkel m ed 5 cm . diameter, finnes ej h ell er av denna an leclnino-o
något skäl a tt göra talrören grövre. Om diametern skulle
överstiga 10 cm. k omma rören lätt i dallringar, vilket gör den1
mindre brukbara.
Om ett talrör visar sig ineffektivt bör man omsorgsfu llt
söka orsakerna till detta innan ett grövre begäres. Vid en
sådan undersöknin g bör man ihågkomm:J , att ljudet i ett ta lrör kan överföras lån ga sträckor utan märkbar föränd ring i
klangfärg eller styrka, och a tt dälför m ed a ll sannolikhet nå.
gon annan orsak ä n rörets grovlek gjort sig gällande. Riirel
bör därvid undersökas efter h ela dess sträckning och en fu ll ständig skis s av anläggninge n uppgöras. På skissen angives
t ypen på ändstyckena , antalet och dimensione n av gren ledningarna samt län gden och det inbördes läget av dess:J . Ä Y enså böra angivas, huruvida munstyck ena på dessa grenledningar vor o öppna ell er ti !l slutna vid försöket, ty en i ena ändan
sluten ledning in verkar lätt störande på ljudöverföri ngen.
Som exempel kan anföras, hurusom AO på ett amerikansk t
slagskepp framhöll , att »talrör m ed 5 cm. diameter ~i ro ej
verksamma på 90 ~'t 100 m . distans. Talrören från förliga
bryggan till m::~skinrummen (5 0 m .) äro oanvändbar::~ , då diiremot 7 1 / 2 -cm. talröret från aktra signaltornet tillfredsställ ande >> . Ett ögonblicks eftertanke giver vid handen , att fiirhå llandena beträffande rören voro h elt olika i maskinrum me n
och i centrum. Svårigheter na m ed de förra talrören berodde
säkerligen icke på rörens grovlek utan på det lokala störande
larmet.
I rörledninga r, där ljudet endast skall gå i ena riktnin gen,
t. ex. i ett kanontorn från PB :s plats till riktare och siktinsHillar e, bör rörarean reduceras efter varje avstickare, så att ljudet
framtränge r genom en praktiskt taget konstant area . En utvidgning i talröret åstadkomm er att ljud et dämpas. Liktydigt
m ed en plötslig utvidgning är om en grenledning tillsättes, utan
att genomskärn ingsarean min skas bakom densamma. I så fa ll

-
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uppstår en tryekredukt ion , som dämpa r ljudet, om gren ledningen är k ort och h å ll es till sl uten då huvudlednin gen anv~i ndes .
för ett ?ubl~.cl.torn med uppdelad riktning ter sig principsche mat enli gt [olJande skiss med en huvudl ed nin g från PB och
grenl ednin gar till riktaren och b åda siktinstiillar na .

V Si..

?13

6 c......
3 Y._'-.
~---.,o H s;.

I praktiken kunna härvidlag tryckförlu sten på grund av
friktion försummas. Grenledning ar av mindre längd än 25
m. behöva ej vara grövre än 3 1 / 2 cm ., oeh ej m er än 2 1 / 2
cm. om längden understi ger 12 m .
Följande tabell k a n tjä na till lednin g vid uppgörand et av
detta sl:Jgs anläggninga r.
Begynnelsegenomskärning p å
huvudlednin gen.

7

'/2

cm.

6 cm.

5 cm .

Likvärdig med

J en

l

l

ö cm.
eller
och
en 3 '/• cm . J

J en

1

l

l

5 cm .
och
en 3 ' /• cm.

J en

l

5 cm. }
och
två 3'/• cm.

eller fyra 3 ' / 2 cm.

eller tre 3 1/2 cm.
två 3' /•cm.

Emellertid måste m::~n ih ågkomma, a tt en på detta sätt
~onstruer:Jd anl äggning kommer att visa sig mindre effektiv
an om den hade givits konstant genomskärn ing, såvida man
skulle önska sända meddelanden i den andra riktningen.
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Nuvarande anordning.

Föreslagen anordning.

-
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Trots allt torde talrörskommunikation till maskin-, dyna- Relästationer.
mo-, styrmaskirum och k anontorn m. fl. larmfyllda platser
ej kunna ordnas tillfredsställande, m ed mindre re läs tationer
inrättas på lugn a re ställ en, belägna så nära slutpunkten som
111 öjligt.
I ett k a n ontorn torde därför an läggnin gen böra ordnas
så, att en relästation inrättas vid den för PB avsedela platsen,
varifrån ett av hans biträden k an förm eda orderna tiJJ riktare
och siktinställare. Mot en sådan anordning kan invändas, att
en relästation förorsakar dröjsmål och felkällor. Emellertid
torde ett dröjsmål på en a högst två sekunder kunna tolereras,
om man därvid kan vinna meddelandets tydligh et. Avenså biro
möjligheterna ti Il felöv erföring små, om en intelligent re petitör
utvälj es och övas.
Genom relästationer vinnes även att 5 cm. talrÖL' bli va
fullt effektiva utom beträffande de längst bort belägna delarna av fartyget, för vilka dock 7 1 / 2 cm . ledningar bliva fullt
tillrä ckliga , om anläggningen i övrigt är rätt planerad.
Ombord på en del amerik ansk a sla gskepp h ava anställts
försök m ed talrören från centrum till dc aktra tornen , varvid
det visade sig, att orderövelföringen i a llmänhet var otillfredsställande. På Texas avlägsnades emeller tid olägrnheterna genom att e n relästation anordnades.
På ett annat slagskepp, Sauth Carolin a, in sattes e n relästation till torn IV vid aktra orderce ntralen . Efter försök
rapporterades , att när ingen exercis pågick i torn et hördes talet
dubbelt kl art och tydligt mot innan rel äs tatione n a nordnades.
Ledningschemat till ddta torn visas i följande' skiss tillika
llled en föres lagen anläggning.
En i akustiskt avseende ä nnu bättre ~mordning vore att
från PB :s plats draga tre parallelledningar, en till riktare och
en till vardera siktinställarna.
Siktinställaren i torn IV påstod, att han ej kunde uppfatta
beordrade uppsättningar varken före eller efter insättandel av
relästationen vid ordercentralen , om vi lken anordning han för
övrigt var okunnig, ävensom att order alltid måste repeteras till
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honom fr~lll PB:s plats. Man bör noga lägga märke till , alt
samma l ed~1ing går till PB, som dessutom är mer avlägsn ~ 1 d
från ljudkällan, men står på en relativt l ugn plals. --Riktaren i
l.om ur sade sig ofta kunna böra, när detta ej var möjligt för
siktinställaren och orderna därför måste repeteras från P B.
Härvid bör observeras, att riktarens plats är i en liten lacb
mellan de mittersta kursörbalkarna samt väl skyddad frftn
oväsendet vid laddningen.

Beträffande Juftströmmar i rören kunde man möjligen
antaga, att en luftström skulle bidraga att befordra ett ljud i
samma riktning. Så är emellertid icke förhållandet , varför
an måste anv~inda sig av ett diafragma för att hindra upp111
Jwmsten a v luftströmmar i långa, vertikala ledningar eller i
rör, som gå från rum med högre atmosfäriskt tryck .
Eko.

Vid Bostonförsöken användes en liten megafon i förbin delse med etl 7 1 / 2 cm. talrör. Därvid ådagalades, att medd cJanden kunde överföras, dock icke bra, med avgivaren stående
omkring 1,"-1, 0 m. från talrörsöppnin gcn.
I hårt väder är det icke möjligt att mede lst megafon överföra order till ett talrörsmunstycke på något avstånd, men det
låter sig göra att på utsatta platser förse munstyckena med
vindskydd. Ett sådant kan erhållas genom att placera änden
av en megafon över det i fria luften belägna munstycket.

F örutom förminskning av talrörens överföringsförmåga, Slutna grenkunna tillslutna grenledningar orsaka störningar. Man har ledningar.
t. o. m . u ppställt krav på, att alla talrörsanläggningar för komlnnnikation med mer än ett ställe borde övergivas, emedan
Lnan lä tt får ljudstörningar, såvida icke grenledningarna före-

De ändstyeken i form av megafoner, som nu använda ~ i
U. S. A:s flotta , äro tillverkade av mässingsplåt i fonn av en
kon med en omfattande vinkel av 20 ° . Materialets tjocklel'
är 70,,, mm. för att kunna tåla även ovarsam behandling.
Megafonernas ljudförstärkande egenskaper äro väl ki-ind~1
och möjligen kunna de på fartyg komrna till en mera Yicl ~träckt anviindning , - än vad nu är fallet.
Ett klockfonmll
munstycke, sådant som anviindes å grammofoner, vore en
hetydlig fiirh~ittring.

Vind och
luftströmmar.
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Ett gällt, kort ljud kan åstadkomma eko, om den reflekterande ytans avstånd är > 17 m. Minst dubbla detta avstånd erfordras för att tydliga ljud skola återkastas.
Man kan ej uttala och tydligt höra mer än fem stavelser
i sekunden. En reflekterande yta på ett avstånd av 34 m.
skulle därför ej orsaka någon störning genom eko, emedan
i så fall ljudet måste gå en >väg av 68 m . och därtill använda
c:a 1/ 0 sekund, d. v. s. ungefär samma tid som åtgår att uttala
en stavelse.
Om avståndet till den reflekterande ytan är
34 m. bliva det direkta och det reflekterade ljudet sammanblandade.
Vid Bostonförsöken kunde man få ett mycket kraftigt eko
med ett 7 1 / 2 cm. talrör av omkring 40 m. längd, varemot detta
icke lyck ades eller åtminstone icke förmärktes med 2 1/2 cm.
och 5 ctn. talrör. Ekot tycktes icke störa kommunikationen.
Emellertid kunna ekon störa förbindelserna och detta på ett
sätt, som utgör en verklig fara. -~ Ombord på pansarkryssaren Pittsburg var ett 7 1 ( ., cm. talrör draget från bryggan till
maskin rummet o c h vid dess handhavande fordrades, att mottagaren i maskinrummet skulle repetera den erhållna ordern.
Detta gjordes automatiskt genom eko i talröret. Härigenom
!~uncle bryggan lätt förledas att tro, att meddelandet blivit rätt
uppfatta t då så icke var fallet.

PB i torn IV på ett systerfartyg rapporterar, att >> det \iverbringade ljudets omfång var tillräckligt, men ej tydligt». En
~tv siktinställmna anmärkte, >> att för mycket oväsen följde m ed
uppefter talröret». Detta synes peka på, att de använda 10 cm .
talrören v oro för grova samt att svårigheterna i första rummet
ej ligga i rörens storlek, utan hero på lokalt oväsen och m öjligen reflexioner i talröret.
Megafoner.

~

<

-
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komma m ed vä l avpass ade mellan rum. Dess utom kan lätt
el
]lända, att d en slutna grenled ningen s längd är en multip
rösten.
liga
mänsk
den
hos
och därtill hälften av våglän gden
elt
Detta har till följd , att talet anting en blir dämpa t eller h
och hållet förkvä ves .
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F

Röröglo r
Även öglor på rören kunna orsaka störnin gar, såsom sytalrörs
utförd
t
felaktig
en
nes a v följand e skiss, vi lken visar
anläggn i ng å ett slagske pp. Ljudet går nämlig en alla vägar,
o;;
som erbjud as, och har icke den ege nskape n att välja en vis
väg eller grenle dning framfö r en annan. Emelle rtid har man
även ett exemp el från ett av slagske ppen, där inga störnin gar
förmär ktes på en med »Y-gre nar» försedel talrörsl eeini ng .

Utöver vad förut påpeka ts, behöve r ic ke mycke t sägas
angåen d e planer ande, underh åll och handha Yand e av talrörs
bliva
n
talröre
ntt
tillses
måste
nt
noggra
anlägg ningar , utom att
omsorg sfull t samma nfogad e samt göras lufWita . Blyvitt och
fernissa äro mycke t lä m p liga materi a l för detta ändmn ål.
Vid rörska rvar skola röränd arna stöta stumt emot varandra i koppli ngsmu ffar; där röränd ar av olika grovlek stöta
så
emot varand ra bör det grövre röret göras avsma lnande ,
jämn.
att innery tan blir
Vad underh ållet bett·äff ar, måste rören hållas fria från
vatten och kolpar tiklar. Detta låter sig göra genom att placera små (3 mm. ) kranar på dc lägsta delarn a av rören samt
tidvis med tillhjäl p av kompr imerad luft blåsa rören fria från
kolstof t och vatten. - Ibland kan man finna talrör, som blivit
krossad e eller sönder brutna genom att de anY~ints som fästpunkte r för diverse redska p och tacklin g.
De enda för talröre ns använd ande behi)vl iga anvisn ingarna äro, att munne n skall placera s så nära munsty cket som
111
Öjligt utan att vidröra detsam ma samt att vid mottag a ndet
hava örat i kontak t m ed mottag aren eller munsty cket.
På blåsiga och expone rade platser placera s en megafo n
..
over munsty cket.

Anlägg ning,
underhå ll
och Ilandhavande .

-
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}_'(llu i uonlig samtalston, all skrika är ic ke hlotl oniidig t.
utan J'örsiimmr ljud öwrföringel1.
Ju längr e ledninge n är , desto omsorgsfullar e och iyclliynrc
mäste tal et uaNt.
De principer, som. röra ljudöverfö rin gen, hava blivit fr:nnde orsak er, pa vilka talrörens an vändbarhel bero , iiro
llcla,
stä
kända och likaså orsakerna till de ras in efl'ektiv il et. Liisningen på prohlenwt att erhålla t i l lfredsställand e ta lröranliiggningar iir sålunda att rätt tillämpa dessa kända lagar och förhållanden, i vilket fall resultatet icke kan bliva m er än l'LL.
Värdet av talrör för eldledning och ordergiYning är obestridligt och utvecklin gen av delta m edel för kommunik ation

biir städse n oga följas.

N-n.

Forna tiders sjöfart.
Minnesutställning i Göteborg 1921.

För att försöka få fram det m es ta möjliga av allt vad som
kan finnas undangömt rörand e forna ticlers sjöfart, såsom
skeppsdagböcker, certepartier, k o nnossem ent, försäkringsp oliser, behörighelsb ev is för befäl m. m. , äldre sjökort, modeller,
tavl or ritningar och sjöfartskuriosa från olika länder, vilka
lämpa sig såsom utställningsförem å l vid den blivande Minn esutställnin ge n i Göteborg år 1921 , annonserar denna utsliillnings sjöfartsutskott efter dylika föremål.
Utskottet arbetar nämligen p å, att få fram en tidstrogen
bild ;w den svenska sjöfarten genom seklerna.
Föremålen mottagas antingen såsom gåva eller i deposition. Eventuellt inköpes dessutom föremål , som kunna v;ua
a v större intress e för utställningen , och beder utskottet oss särskilt påpeka, att även till synes föga värdefu lla handlin gar
kunna vara av värde för den blivande sjöfartsutställningt•n.
Man hänvände sig till Sjöfartsutskottets sekreterare, k ;lpten Olof Traung, Södra Hamngatan 33, Göteborg.

Innehåll i åtskilliga maritima och krigsvetenskapliga
tidskrifter år 1918.
Organisation och budget.

:Myndigheterna och befälsutbildningen

N. T., sid. 93.

Intendentur

Förhålland ena p å elen engelska kolmarknaden und er 1917 ···· ···· ··· ····· ·· ······ ··· ······

s. e.,

n :r Jl, 12.

Fartygsbeskrivningar, skeppsbyggeri och
fartygsmaskiner.

An experimental pond for shi p models in
Norway .............................................. . .
Ships prices before and now .... .... .. ... ....... .
Burmeister and \ Vains maskin- og Skibsbyggeri .............................................. . .

S. G., sid . 2-±5.
S. G., sid. 257.
S. G., sid. 258.

Sjöfart.

Skeppsbyggeriets framtid i England och
annorstädes ......................................... .
Motorsegelfartygens framtidsuppgifter ..... .
Modus vivendiavtal om överlåtan de av
svenskt flottonnage till krigförande .. . .. .
Sweden arms for trade after the war
The Swedish shipping agreement with E'~~:
'
land
Arbetstiil·~å~·~· . ·~;i;. ·~;b·~~~·f~~~~d·l·i~~ .. i~~~
sjömansyrket 1917 ....... ............... ........ .. .

:ederil~nefonden s ökning ................ ....... .
emandmgskomiteens utkast til bernandin gsskala .......... ... .. ...... ........... ... ...... .

S. U., n:r 9.
S. U., n:r 9.
T. M., sid. 25.
S. G., sid. 181.
S. G., sid. 188.

N. T., sid. 110.
N. 'r., sid. 124.
N. T. f. S., sid. 16.

Diverse.

Varig fred ······ ....... ... .... . ...... ·:· ............ .. .
Litt
om gan g med torpedbaat 1 storm ..... .

N. T. f. S., sid. l.
N. T. f. S., sid. 37.
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Kungjorda patentansökningar.
Diarii- l
Datum l nun1me
r

Uppfinn ingens art

Aktiebo laget
16/2-1 81 742/16 l Vätskeb roms för artilleri pjäser.
Bofors.
ng,
Gullspå
Bofors1979/16 Anordn ing för fästand e av presenn ingar över
27/2 ,
lastluck or ombord å fartyg. (Tillägg till patente t
N:r 43.177). E. E. von Tell, Götebor g.
ing för svängn ing av båtdäve rtar. A.
Anordn
495/16
2/3
J
"
Jonsson , Götebor g.
San
Fiat
tar.
ttensbå
underva
19/3
1966/15 Anordn ing för
"
Giorgio , (Societa Anonim a), Spezia, Italien .
ing vid underv attensb åtar. B . 'l'. ZetterAnordn
199/18
16/3
"
ström, Malmö.

