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Världskriget och Sveriges sjöförsvar. 
Av kommendörkaptonen ETik Häg g. 

En orientering. 

H errav~ildet till sjöss har sedan urminnes tider utgjort 

målet för de stater, vilka i sjömaklen - såväl den militära 

som kommersiella - sctl grundvalen för cgt~n politisk och 

ekonomisk välfärd. Under segelflottornas tid kunde dylikt 

herravälde vinnas huvudsakligen genom tillräcklig fartygsbygg

nad samt genom erforder lig bemanning och övning; de tek

niska problemen rörand e sjökrigsmaterielen voro då av relativt 

underordn ad art. Välseglingen hos skeppen samt dessas olika 

bestyckning avgjorde visserligen en eller annan gång kraft

mätningarna till sjöss; i regel hade dock övermakten i antal 

fartyg eller sjömanskapen och den militära träningen hos be

sättningarna elen ojämförligt slörsta betydelsen. 

De seglande flottorna förmådde hålla sjön under jämfö

relsevis långa perioder; elen starkare flottan kunde utan nämn 

värd risk för överraskande anfall blockera den svagare och 

därvid under långa tider uppehålla sig he lt nära fiend ekust. 

Ogynnsamma vindar och någon gång även »brännare >> kund' 

visserligen bereda sagda flottas befälhavare ohigenheter; i all

tnänhet var clen.ne dock trygg i medvetandet av att äga ell 

större antal fartyg än motståndaren. 

I viss mån kvarstod detta förhålland e någon tid efter ång

fartygens införande; redan uneler exempelvis nordamerikmska 

inbördeskriget började emellertid tekniken att spela in i sjö

krigföringen på ett helt a n n at sätt än tillförne. Minan, stång

torpeden och sedermera även torpeden införde i sjökriget risker, 

vanned sjöstyrkornas befälhavare förut ej behövt räkna; där-

Tidskrift i Sj öväsendet. 14 
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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 så
väl 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 bevakningsstyrkor 
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 Tsushi
maslaget, gjorde sig torpeden huvudsakligen gällande mol fa r
tyg till ankars, och minan användes ännu icke i sådan ut
slri.ickning, att den i avsevärd grad nedsatte operationsmiijlig
heterna till sjöss. Sagda kraftmätning ulvecklade sig huYud
sakligen efter de linjer, som man dessförinnan inom a lla ma
liner ansett vara de sannolika för ett modernt sjökrig. Del 
torde icke vara uteslutei, att det engelska amiral i tctct b etraktat 
denna utveckling av sjökriget i öster med välbehag. Krigs
händelserna i Gula havet och Japanska sjön vore nämligen i 
viss mån en garanti för, att den nation, som kunde h å lla de 
flesta och starlwste artillerifartygen i tjänst och nedlägga er
forderliga kostnader på sin flottas övande, borde ~iga stor ut
sikt 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 exempel
vis i vårt land den tron, att herraväldet i Östersjön , vad an
ginge 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 

-199 -

allvarl ig fa ra att nedsjunka till ett lokall försvar, huvudsakli
o·en avsett såsom ett på det hela taget underordnat komple
~ent till försvaret till lands. 

Så inträffade i augusti 1914 det ännu pågående världs
kriget. Under intrycket av den allmänna åskådningen röran
de betingelserna för herraväldet till sjöss gavs vid krigets bör
jan på många håll och ej minst i England uttryck åt den 
uppfattning, att Tysklands sjömakt snart skulle vara krossad 
av den övermäktiga engelska Dreadnought-flottnn och alt kri
get därefter, åtminstone vad England vidkomme, skulle vara 
brakt till önskat avgörande. Det Yisade sig emellertid ganska 
snart, att nya krafter, nya eller mera fulländade tekniska hjälp
medel, trätt i sjökrigets tjänst, och att dessa i hög grad ändrat 
betingelserna för upprätthållandet av herraväldet till sjöss vch 
bek~impandct ny detta herravälde. 

Sänkandet av de engelsk a pansarkryssarna Hogu e, Cressu 
och Aboukit genom torpeder från den av vVeddigen förda U 9 
blev en kraftig väckelse rörande faran av att låta större artil
leri 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 far
vattnen 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 inne
bar en betyd::mde inskränkning a,· dc stora krigsfartygens ope
rationer ti ll sjöss. Minan hade förr så lillvida varit ett ut
präglat defensivt vapen, att dess användning i allmånhet in 
skränkts till i omedelbar närhet av de egna operationsbaserna 
Utförda spärrningar. Nu icke allenast utsträcktes dessa spärr
ningar långt utanför de egna baserna; mineringar vid fiende
kust 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 
internationel 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 ldig 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 avse

värt 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 århun

draden tillbaka grundade engelska. 

Under denna tillsynes ojämna kraftmätning hava tyskarna 

ägt ett utomordentligt stöd uti sitt u-båtsvapen och sina minor. 

Genom ett målmedvetet oc h skickligt användande av dessa lt'k

niska hjiilpmedel hava de icke allenast i väsentlig grad om

vandlat karaktären av krigföring0n till sjöss; de hava äwn 

nått så långt, att, vad Nordsjön beträffar, tyska flottans opera

tionsfrihet kan anses ungefärligen likställd med engelska flot

tans. 
Ovan antydd förändring av karaktären hos krigförin gen 

till sjöss kan uttryckas i få ord. Sannolikheten för stora sjö

drabbningar 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 
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minutläggningsföretag blivit typiska företeelser i sjökriget. 

Närblockaden har likalecles till följd av u-båtens och minvap

nets utveckling blivit omöjliggjord och ersatt av fjärrblockad 

i olika former. Samtidigt hava de företag, som avse unelan

röjning av minor, utläggande av u-båtsnät samt bevakning till 

sjöss blivit av ingripande betydelse för sjökrigsoperationerna . 

Bandelskriget har ju även unel ergått en förändring. vittnande 

om fullständigt underkännande av förut godtagna internatio

nella lagar; denna viktiga gren av sjökriget lämnas emellertid 

här utan avseende. Slutligen har flygvapn et, nytt såsom strids

medel och hittills huvudsakligen betydelsefullt inom landkriget 

samt vid anfall över havet mot militära anläggningar, under 

vär ldskrigets utveckling alltmera blivit av värde för sjökrigs

operationerna. 

Några militärgeografiska synpunkter. 

Når det gäller att omsätta ovan i kontur angivna krigs

erfarenheter i förslag, angivande riktlinjerna för svensk fram

Lida sjöförsvarspolitik, är det nödvändigt att beakta vissa mili

tärgeografiska olikheter hos den nuvarande huvudsakliga sjö

krigsskådeplatsen , Nordsjön , och de farvatten, som omgiva vårt 

lan ds kuster. 
N ordsjöns isfrihet vintertid och ringa djup samt dess sand

bottens jämna kurvatur äro i hög grad gynnsamma för mine

ringsföretag; å andra sidan får ej förbises, att därstädes rå

da nde tidvatten och strömsättning äro olägliga för dylika arbe

ten. De svenska kusthavens isfiirhållanden, deras - m ed un

dantag för Kattegatt- i stort sett betydande djup och ojämna 

botten försv å ra eller omöjliggöra utsjömineringar i verklig me

ning därstädes. I närheten av kusterna äro emellertid dju

pen i allmänhet sådana, att minering kan företagas. Från

varon av tidvatten och stark ström underlätta minering i våra 

kusthav. 
Den ringa utsträckningen av och elen konkava formen hos 

tyska 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 raf
terna , belyser tomheten uti Churchills skryt.samma yttran dP, 
att tyska flottan skulle komma att utgrävas ur sitt gömsle. 

Motsvarande möjligheter, nämligen att till sjöss på belv
dan 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 omfatlandc 
åtgärder lyrkals avvinna Helgolandsbukten. 

Slutligen må hetriiffande utsikterna till offensiYa min r
ringsföretag framhållas, att m edelavståndet tvärs över Öster
sjön iir ungefär hälften så stort som avståndet från Helgolan ds
bukten till Englands ostkust. Genom anläggandel av den till
fälliga 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 Helgolands
bukten som Zeebri.igge tryggas emellertid av dels minsp~irrar 

dels fästningskanoner. Väl till sjöss i Nordsjön hava u-båtar
na fördel av det relativt grumliga vattnet, detta med hänsyn 
till spanande fientliga flygare, och av den jämna havsbottnen. 
som erbjuder gott viloläger; å andra sidan mectgiver det mål! -
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l
·aa djupel molståndaren att i utsträckt grad använda sig av 
lo' 

u-båtsnät. 
Undersöka vi förhållandena i de svenska kusthaven, skola 

vi finna , att våra u-båtar på grund av navigatoriska förhållan
den 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 sakna visserligen våra u-båtar i regel det grumliga 
yattnet och denpå - måttligt djup - under vattenytan beläg
na jämna botten att vila på; till följd av det stora djupet be
höva de å andra sidan ej befara någon rikligare förekomst av 

u-båtsnät. 
I Nordsjön äro u-båtarna befriade från besvärande isför-

hållanden; de svenska kusthaven bliva däremot under stränga 
vintrar ofta så isuppfyllda, att u-båtarnas operationsfrihet där
icrenom blir avsevärt begränsad. Det får emellertid icke för
l~ises, att dessa svårare isförhållanden även kunna bliva hin
derliga för sjökrigsföretag i allmänhet. 

I stort sett torde de svenska kusthaven erbjuda u-båtarna 
ungefärligen samma möjligheter till framgångsrikt uppträdan
de som N ordsjön medgiver. U-båtsvapnets betydelse i sjökri
get mellan 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 militärgeo
grafiska 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 sjöstridskraf
ter, och att den tillfälliga jagare- och u-båtsbasen Briigge
Zeebriigge kan hållas under en ganska effektiv engelsk obser
vation. De för den nutida sjökrigföringen typiska överraskan
de 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 förbindelse

som utfalls- och reträttleder bliva nämnda skärgårdar ypperliga 

naturliga operationsbaser för vår flotta, lätta att försvara och 

svåra att anfalla. Rent militärgeografiskt sett är sålunda den 

svenska kustens bildning långt mera fördelaktig än den tyska 

N ordsjökustens för utförande av operationer av här ifråga

varande art. 
A andra sidan får icke förbises, att den stora utsträck

ningen av vår sjögräns, vilken dessutom här och var är blot

tad på skärgård, innebar vissa svagheter, som dock torde k u n

na väsentligen neutraliseras genom utveckling av u-båtsvapnet 

och lämplig gruppering av våra sjöstridskrafter. Vårt m ili

tärpolitiska läge lider jämväl av den olägenheten, att ku st

haven hopstrypas till strategiska förträngningar vid Aland och 

Öresund, vilket tarvar särskilt beaktande vid försvarsfrågorn as 

lösning. 

Krigserfarenheternas omsättning. 

Därest ovan uttalade åsikter rörande sjökrigets förändrade 

karaktär äro riktiga, synes det vara en jämförelsevis enkel upp

gift att med hänsyn till nyss berörda militärgeografiska för

hållanden framlägga de linjer, enligt vilka vårt sjövapen fr am

deles torde böra utvecklas. Emellertid tillkomma några om

ständigheter, vilkas betydelse ingalunda får underskattas och 

som väsentligen försvåra här nämnda uppgift. 
Sedan lång tid tillbaka hava planerna och arbetet ,för vår 

örlogsflottas vidmakthållande genom nybyggnad av fartyg ut

gjort en beklämmande kompromiss mellan blygsamma an 

språk och otillräckliga penninganslag. Vi behöva endast er

inra 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 av tillräckliga anslag för flottans vidmakthållande 

i någorlunda tidsenligt skick. 
Under dessa tider, då en psykologiskt full t förklarlig krigs · 

leda och en därav alstrad visserligen oförnuftig men dock 

nwcket skönjbar ovilja mot försvaret allt mera börjat gripa 

omkring sig, vore det s~ikerligen bevis på bristande verklig

hetssinne 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 sjö

vapnets betydelse, skulle giva anslagen för krigsfartygsbygg

nad ett större utrymme än hittills i försvarsbudgeten, komme 

därigenom dock med full vissh et aldrig sådana belopp a tt be

viljas, vilka kunna m edgiva ur ren försvarssynpunkt erforder

lig ersättningsbyggnad för vår numera på grund av många års 

förkn appning av fartygsbyggnadsanslagen genomsnittligt myc

ket åldriga flotta. Att icke räkna med detta perspektiv och 

lämpa planerna därefter vore liktydigt med att redan från hör

jan utgå från felaktiga förutsättningar. Det är riktigare och 

klokare att vid försök till problemets lösning medtaga alla fak

torer , även dem varmed man ej gärna vill räkna, och därefter 

försöka åstadkomma det bästa möjliga. 
Med full insikt om, att man på flera vägar kan nå fram. 

till ett gott resultat, och att så l u n da mot nedan fram.l::lgda för

slag kunna ställas andra , vilka äro lika eller m era bärande, 

må här angivas några synpunkter rörande de , enligt författa 

rens mening, lämpligaste riktlinjerna för vårt sjövapens ut

veckling under den närmare framtid en. 

En av dc fundamentala faktorerna i problemet är frågan, 

huruvida vi framdeles skola kunna i öppna sjön med pansrade 

artillerifartyg möta och emotstå en stormalds starkaste fartyg 

av dylikt slag. - Svaret kan ej gärna bliva m er än ett: den 

ofan tliga utvecklingen under de senaste åren av Dreadnought

fartygen 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 Dreadnought-flotiorna 

am·ända i första hand u-båtar och jagare, i andra hand minor. 

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 fien

dens slagfar tyg, måste de å andra sidan och därvid ej m in st 

med h~tnsyn till skärgårdsförsvaret, äga så kraftigt artiller i, 

att de kunna allvarligen skada dylika fientliga motståndan'. 

Dc måste vidare hava så god fart och sjövärdighet, att dc för

må Ycrkställa erforderliga förflyttningar läDgs våra kuster. 

Och slutligen böra de givetvis besitta sådana egenskaper, a lt 

de utan svårighet kunna undandriva motståndarens lätta kry:-,

sare, beträffande vilka man måste räkna med en betydande 

framtida utveckling av arlillerikraftcn. 

Huru lockande det än skulle vara att närmare behandla 

o va n nämnda spörjs mål, synes det emellertid vara lämpligt al t 

tills vidare uppskjuta diskussionen i >> pansarbåtsfrågmu. Vi 

måste nämligen, såsom ovan påpekats, utgå ifrån, att anslag<' ll 

till krigsfartygsbyggnad icke komma att nämnvärt höjas , åt

minstone ej i riktig proportion till de ökade materiel- och ar

betskostnaderna. Det är sålunda för oss angeläget att under 

den närmare framtiden så ordna vår fartygsbyggnad, att vi 

för dc anslag, som kunna beräknas bliva ställda till förfogande , 

erhålla största möjliga försvarskraft i utbyte. 

Visserligen kan det ej bestridas, att tillförandel snarast 

möj ligt av ett fjärde fartyg till de tre av Sverige-typen skulle 

innrbära förutom ett väsentligt stärkande av vår försva rskraft 

till sjöss iiven en högst betydande taktisk fördel. Ty därige

nom kunde divisionsförbandet om tre fartyg bibehållas, änn 

om ett av fartygen vore förlagt under reparation eller översyn. 

Emellertid skulle en dylik nybyggnad med nuvarande höga 

'.'erkstadspriser kräva .en så stor anpart av de sannolikt påräk

neliga mcdeln, att föga bleve kvar för nybyggnad av andra 

mycket erforderliga fartyg . 

Vi måste därjämte förutsätta, att våra l. kl. pansarbåtar 

vid krig mot en stormakt huvudsakligen bliva bundna vid 
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l·a .. r<~årdarna. Vid försvaret av dessa kunna även Yåra äldre 
s\. u 
fartyg av dylikt slag ännu någon tid framåt göra en ganska 

nöjal,tig tjiinst. Visserligen äro deras fart och sjövärdighet 

och sålunda deras förflyttningsförmåga längs kusten otillräck

lig ; genom en Himplig gruppering av våra sjöstridskrafter kan 

emellertid, såsom förut antytts, denna i sig själv betänkliga 

svaghel göras mindre oläglig. Det synes därför vara en au 

nödvändigheten J'ramkallad Uok åtgärd att ej stapelsätta någon 

pansarbåt under den byggnadsperiod om fem år, som enligt 

uppgjorda förberedande planer för flottans vidmakthållande 

t!1ger sin början med 1920 års ingång. Under sagda period 

utfallande anslag för fartygsbyggnad böra oavkortade avses 

för annan materiel. Men - » pansarbåtsfrågan » är därmed 

förvisso ej brak l ur världen; den måste oundgängligen av flot

tans m yndigheter återupptagas i så god tid, att riktJi njerna för 

sjövapnets vidare utveckling äro fullt klargjorda vid ingången 

av byggnadsperioden 1925- 1929 . Vid denna utredning skall 

det säkerligen visa sig, att vi framdeles måste genom kraftigt 

bedriven nybyggnad av pansarbåtar ersätta vår nuvarande hu

vudsakligen mycket åldriga pansarbåtsflotta. 

Vår fartygsbyggnad 1920-1924. 

Den fartygslJyggnad, som kommer till stånd under fem

årsperioden 1920- 1924, bör givetvis avse en kraftig utveck

ling av vårt u-båtsförsvar, våra åldriga torpedkryssares ersät

tande m ed tidsenliga lätta kryssare, nybyggnad av ett antal ja

gare samt fortsatt anskaffning av sjögående vedettbåtar. 

Erforderlighelen 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 nyanskaff-
111ng. 

Härvid står i främsta rummet erforderlig ersättningsbygg

Ilad för våra åldriga och fåtaliga torpedkryssare - 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 och 
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 åda
galagda förmåga att väsentligen försvåra motståndarens jagare
operationer. 

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 tor
pedfartyg till ett i nämnda avseende väl utrustat och därj ämte 
med kraftigt lätt artilleri bestyckat fartyg. Denna utveckling 
i antal och enhetskraft ka n icke annat än minska utsikten för 
våra jagare och u-båtar att utan stöd av artillerifartyg bibe
hålla 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 des
sas 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 sjö
värdighet och fart är synnerligen otillräcklig och deras artilleri
bestyckning är ungefärligen jämställd med en modern jagares. 
V åra l. kl. pansarbåtar äro ej heller lämpade för dylik perife
risk 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 

al·t ske kan stapelsätta några lätta kryssare av sådan storsn• 
!el<, snabbhel och styrka, att dc utgöra ett allvarsamt hot mot 
fi entliga jagareförband och därjämte äga förmåga att upptaga 
strid med dc lätta kryssare, som förekomma inom stormakts
J11arinerna. Vid skisserandet 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 ja
gare; 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 
knop, som medgiver byggandet av ett relativt litet och billigt 
fartyg. I detta sammanhang må följande jämförelsesiffror 
framhållas. Såsom utgångspunkt antages, att man konstruerat 
en 30 knops kryssare om 3,000 tons deplacement för en kost
nad av 8 miljoner kronor. Därest sagda kryssare skulle ersät
tas 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 
fartygslängden 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 myc
ket 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 
:idhastigheten hos det medelsvåra artilleriet, dc nutida pro
Jektilernas ofantliga krevadverkan och den ringa motstånds-
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k ra flen hos de hitt byggda fartygsskroven utjämnar nämligl'n 

under ovan angivna förutsättning styrkeförhållandena nwtlan 

hitta kryssare i långt högre grad, än vad fallet kan bliva be

träffande slagfartyg. 
Enär det är av slörsta vikt för oss att erhålla sft nut11 u.1 b' 

lätla kryssare som möjligt, synes det på grund av ovan niimnda 

sk ii l vara tillrådligt att försöka inom ett relativt litet ton Lat 

sammanföra de egenskaper, vilka böra besittas av vår krvs

saretyp . 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 framställas inom 

ett dPplacemenL av 2,500 ton. Ett dylikt fartyg kan utan lYc

kan betecknas såsom särdeles lämpligt för Yåra förhållanden.;') 

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 fartygsbyggnadspolitik skull<" t>ml'l

lertid, enligt författarens åsikt, föra oss in i en kapplöpning 

i typfrågan, diir vi sannolikt aldrig skulle nå målet. Stor

makternas jagare äro redan i allmänhet uppe på 1,000 lons 

deplacement; deras fart håller sig till omkring 35 knop, och 

artill<"ribcstyckningen - i detta sammanhang den väsentliga 

- utgöres i regel av ett antal 10,r, cm. kanoner. För att för

sölut, 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 dy

lika 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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sare för vår fJolla och att anpassa jagaretypens utveckling 

111
ed hänsyn därtill. En fartygsbyggnadspolitik av sådan art 

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 under

lägset förband av artillerifartyg från greppet av ett överlägset 

fientligt dylikt. Härvid hava deras fart, sjövärdighet och tor

pedutrustning trätt i främsta rummet; · artilleribestyckningen 

har däremot varit av underordnad betydelse. Jagarna hava 

emellertid långt oftare tagits i anspråk för bevakningstjänst 

och offensiv minering, och har därvid förutom fart och sjö

duglighet artilleribestyckningen 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 tak

tiskt samverka med artillerifartyg, även om dessa uppträda i 

smärre förband. Ej heller må glömmas, att de rclatiYt korta 

avstånden tvärs över dc svenska kusthaven torde komma att 

giva jagaren långt större möjligheter än vad framgått ur världs

krigets erfarenheter att utföra överraskande torpedangrepp un

der 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 artilleri

vapnet i görligaste mån tillgodoses. 

Men - och här reser sig en svårighet vid problemets lös

ning - vi måste även tillse, att vi kunna vidmakthålla ett 

tillräckligt antal jagare i vår flotta. Större delen av våra tor

Pedbåtar 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. 

Jagarna skola sålunda framdeles komma att övertaga de flesta 
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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~insa 
storleken av våra framtida jagare till ungefärligen det dcpla. 
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 kun
na 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 på
pekats, att den lätta kryssaren i här 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 fient
ligt fartyg av sistnämnda slag. Men förutsättningen måste 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 rhål
landevis svag pjäs som 7, 5 cm. kanonen. Så olägligt det än 
kan anses vara att införa ytterligare en kaliber, bliva vi siiker
ligen förr eller senare hänvisade att för våra jagare konstruera 
en 10,,, cm. kanon . Det torde nämligen vara uteslutet alt ino111 
ett rimligt deplacement uppställa 12 cm. kanoner. Enligt för
fattarens åsikt böra efterföljarna till de två jagarna av \V rangel
typen 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. 
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Torped-bestyckningen å vVrangel-typen utgöres såsom be-
1<rtht av sex 45 cm. torpedtuber, därav två enkeltuber i för ·· 
.skeppet och två dubbeltuber å akterdäck .. Det kan ifråga
sättas, huruvida ej de tvenne enkeltuberna böra kunna ute
Jä111I1as å våra . framtida jagare; därigenom vinnas väsentliga 
fäJ'delar i r enf konstruktivt avseende, utan att jagarens karak
tär 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 uppfatt
riing uttala, att vi böra förläna våra jag~ue den fart, som över 
huv:ud 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 kon
tur föreslagna jagaretyp vilar på den förutsättningen, att lätta 
kryssal'e komma att tillföras våi· flotta under perioden 1920-
24.

1 

Skulle emot förmodan så ej bliva fallet; ' är det enligt för
fattai: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 skärgårdar
na skapade på sin tid det slag av fartyg, som vi numera be
nämna vedettbåtar. Dessas huvudsakliga tjänst var fordom 
ren bevakning; rysk-japanska kriget medförde ännu en uppgift 
för dem, nämligen minsvepning. l Under nu pågående världs
krig' har vedettbåten därjämte haft såsom åliggande att upp-
träda offensivt mot u-båtar. ·· . · · 

. ·Till följd av minkrigets oerhörda omfattning har min
s: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 

Tidsh·ift i Sjöväsendet. 15 
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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 fartygs
materiel. 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 sjö
värdiga 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 kun
na någorlunda väl bryta is. Det är glädjande att kunna an
teckna, att de tre vedettbåtar, vilka för närvarande äro under 
färdigställning för vår kustflottas räkning, fylla sagda ford-

ringar. 
Nödvändigt är emellertid, att den med nämnda nybygg-

nad påbörjade anskaffningen av sjögående vedettbåtar för vår 
flotta även fodsättes. Med hänsyn till vissa önskemål be
träffande 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 förmåga 
att fylla sina uppgifter under krig. Vi veta alla, vilken ovär
derlig tjänst våra l. kl. kanonbåtar och kanonbåten Svensk
sund gjort under många år. De hava varit travajfartyg, be
vakningsfartyg, sjömätningsfartyg, stått till vederbörande sta
tionsbefälhavares 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 is
brytare, 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 överens
stämmelse med de nu för kustflottan under färdigställande 
varande båtarna; önskvärt synes dock vara, att en skrovkon
struktion 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 allt
mera till a tt bliva ett tredje vapen, stående vid sidan av mari
nen och armen. Det har redan sina egna målsmän, vilka 
hava till uppgift att framföra vapnet till erforderlig omfatt
ning 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 flot
tas inventarier. Det torde emellertid vara tillräckligt att här 
understryka nödvändigheten av att i tillräcklig omfattning an
skaffa 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 för
slag till vårt sjövapens utveckling under den närmaste fram
tiden icke gör anspråk på annat än att vara ett försök att 
Under brydsamma förhållanden finna den väg, vars beträ
d~nde innebär de bästa möjliga garantier för vår örlogsflottas 
Vldmakthållande i åtminstone någorlunda tillfredsställande 
eff ek ti vi t et. 
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De nya underlöjtnanterna 
. 

marmen. 

· När Kungl. Maj:t den 31 sis tlidne december till under

löjtnant 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 

undgå att få ett intryck ·av, huru svår 'underofficerens ställ

ning är såsom ett ·led mella'n officerskåren och sjömansk:hen, 

och i vilken ringa omfatt~ing underofficerens tjänstgöring m ed
giver . honom initiativ och självverksamhet, förrän han når 

uppbördsmannabefattning. Det helhetsintryck rnan emeller

tid 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 ekvämlig

heten dels i många fall även den egna fördelen i bakgrunden. 

I 'våra tider, då samhällsmo!·alen visar så betänkliga tec

ken 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 förut

seende ledning icke torde lämna obeaktade. ·Underofficers

kårens styrka ligger i dess garnla traditionei·. När far och son 
släktled efter släktled ägnat sitt iiv åt fl'ottan, hal~ detta 'skapat 

en ai-istokrati, buren av en stark käi1sla av: sina forpliktelser 

mot gångna, nuvararide och kommande tider, fostrad till lag

lydnad, anspråksöshet och enkelhet i sede~·, en kår a; . gam

malt kärnfriskt svenskt virke. 
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Amniirkningsvärt är att av de 12 befordrade icke mindre 

än 9 komma från hem, där fadern tjänat . flottan. 
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 officers

som underofficerskåren. 
Vi hava ansett händelsen så pass märkelig, att några data 

1·örande de hedrade veteranerna 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 maskinist

lärling 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 flaggunderofficer utnämndes T. den 27 november 

1896 och till svärdsman den l december 1899, erhöll avsked 

med pension 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 ånader 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 tjänst

gjorde T. på maskinistkammaren å varvet, vilken befattning 

han även efter pensionstagandel beklädde till år 1916. Denna 

befattning fordrar såväl personalkännedom som ingående kun-
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skap i facket samt, icke minst, förmåga att föra befäl. T. 

är nu anställd som besiktnigsman å härvarande station. 

Den 27 april 1909 tilldelades T. guldmedalj av 5. stor

leken för nit och redlighet i rikets tjänst och utnämndes den 

31 december 1917 till underlöjtnant i marinen. 

T. var en av flottans mest aktade underofficerare med 

ett lugnt, men ytterst bestämt sätt mot underordnade. 

Wirrtzell, Adolf Fredrik Vilhelm, vars fader var krona

matros, 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 upp

flyttats till 3 :c, 2 :a och l :a klass sjöman överflyttades han i 

december 1879 till minöravdelningen, avlade examen i förbe

redande klassen (betyg 3,8 ) den 13 april 1881 och i styrmans

klassen med betyg 4, 0 den 24 april 1882. På hösten 1883 

överfördes vV. åter till matrosavdelningen såsom signalman, 

uppflytades den l oktober 1884 till UOK vid styrmansavdel

ningen 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 fyllnads

pension) den 31 december 1912 och anställdes samtidigt som 

ordinarie ritare vid Kungl. sjökm·teverket. Den 31 december 

1917 utnämndes vV. till underlöjtnant i marinen. 

A flottans fartyg har W. tjänstgjort: 

som skeppsgosse 15 månader 8 dagar, 

matros 51 månader 2 dagar, 

UOK 23 m ånader 24 dagar, 

UO (m~itningsförrättare å sjömätningsexp. 1890-96) 

31 månader 23 dagar. 
Ar 1884 var W. permitterad för sjöfart å Abraham Ryd

berg. 
Sedan år 1890 har \V. uteslutande tjänstgjort vid sjökarte

verket i Stockholm. 
Löjtnant vVintzclls livsgärning är nära knuten vid Kungl. 

Sjökarteverket, där han redan år 1888 började tjänstgöra. Som 
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mätningsförrättare har han deltagit i 9 års sjömätningsexpecli

tioner, varunder kartlagts områdena Svartkullen-Söderham11 

och Luleå- Haparanda. 

Bland de sjökort, som av W . konstruerats och ritats och 

Yilkas gravering han övervakat, må nämnas: 

N:r 20 Bottenviken, norra delen, utgivet 1904, 

» 22 Norra Qvarken , utgivet 1910, 

» 24 Gäflebugten, utgivet 1903, 

» 25 Bottenhavet, finska kusten , utgivet 1912, 

vartill konuner en del specialer, allt utfört vid sidan :w 

ordinarie tjänstgöring. 

Bland sina största arbeten räknar W ; själv en stor 1\:n st

l._::~,rta över Sverige, Norge och Danmark med närliggande delar 

av Östersjöländerna i skalan 1 : 800 000, Mercators proj ektion , 

som han konstruerat och ritat för Marinstaben. 

W. har bidragit till att m ed kartor illustrera åtskillig litte

r·atur såsom \V rangels Navigation, Dahlgrens Spansk-ameri

kanska kriget, Ekströms Kriget m ellan Japan och Kina , :Mun

thes Svenska sjöhjältar m. fl. År 1916 utgav han en k arta 

över 3-milsgränsen och minfälten i Öresund, vilken utgått i 

en andra upplaga. 

Härtill må nämnas, att vV. är en av stiftarna av Blekinge 

gille i Stockholm, som vars sekreterare han under en följd nx 

år fungerade , och att han är en framstående medlem av Stock

h olms undcrofficerssällskap. 

Pettersson, J o han \Vilhelm, föddes i Karlskrona den l 0' 

september 1853, där fadern var kronotimmerman. 

P . antogs till skeppsgosse den l maj 1867, avlade examen 

i förberedande klassen den 3 april 1873, inskriven vid matros

avdelningen l maj 1873, uttogs till kanonkommendör i februari 

1874 m en överflyttades samma år på hösten till minöravdel

ningen som 2 :a kl. sjöman. l :a kl. sjöman blev P. den l juli 

1877. Efter att med gott betyg (3,7 ) hava avlagt styrmans

examen den 12 april 1879 uppflyttades han till UOK den 20 

november 1880, befordrades till UO av 2. gr. med placering 
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tiJlsvidarc å styrmansstaten den. 27 september 1884, avlade år 

1888 examen i minskolans högre kurs och blev härvip tilldelad 

premium, utnämndes den 31 december 1900 till flagg-UO och 

den 21 januari 1901 till svärdsman. Den ;l februari 1~06 över

fl yttades P . till månadslönarestat m ed tjänstgöring vid sjö

instrumentförrådet, erhöll den 30 november 1907 Vasamedal

jen i guld och den 30 mars 1909 avsked med pension samt 

utnämndes till underlöjtnant i marinen den 31 december 1917 . 

Ombord å flottans fartyg har P :n tjänstgjort : 

som skeppsgosse 30 m ånader 23 dagar, 

>> matros 44 m ånader 2 dagar, 

UOK 19 m ånader 5 dagar, 

UO 38 m ånader 6 dagar. 

P. deltog i fregatten Vanadis världsomsegling 1883- 85. 

Somrarna 94, 95 och 96 seglade han som f. styrman å Ryd

bergska stiftelsens övningsfartyg Abraham Rydberg. 

I land har P . bl. a. tjänstgjort som informationsunder

officer i styrmansklassen åren 1890- 1893, där han var en 

särdeles omtyckt hirarc, som n edlade mycket arbete på dc 

mindre begåvade eleverna. År 1893 bör]'ade P. t)'änstO'öra vid 
• • t) 

sjöinstrumentförrådet , där han allt sedan vid landt'tänstO'örin a 
o t> t> 

haft sin verksamhet, därav under långa perioder såsom t. f. 

föreståndare. 

Sedan flere år tillbaka har P. varit anställd såsom lärare 

i tekniska yrkesskolan i Karlskrona samt såsom kassör och 

räkenskapsförare i matroskårens begravningskassa oeh enskil

da gratialsinrättning. 

P. har ett väns~i llt , stilla, m en dock energiskt väsen. Det 

sägs, att man aldrig försport n ågon ovän till honom eller a tt 

någon talat illa om honom. 

Dahlgren, Carl Eric, föddes den 21 juli 1854, antogs till 

lillelerkanoniär 1872, uppflyttades till underofficerskorpral 
18

80, befordrades till underofficer 1885 och till flag-O'underoffi-
v t> 

cer 1900. Svärdstecknet erhöll han år 1901. D. har gjort fyra 

långresor och deltog däribland i Vanadis världsomsegling. 
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D. är expert på kompassjustering. Sedan år 1903 och allt 
fortfarande tjänstgör han vid sjöinstrument- och sjökarteför
rådet i Stockholm och har under denna tid förvärvat en betyd
lig erfarenhet och skicklighet i kompensering och deviering. 

De knapphändiga uppgifterna om Dahlgren äro att till
skriva 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 utnäm
ning till underofficer och 1900 till flaggunderofficer. År 1902 
utnämndes han till svärdsman. 

\V. har bland annat gjort 5 långresor och tjänstgjorde un
der en följd av år såsom expeditionsunderofficer i kårchefs
expeditionen vid Stockholms station. 

\V. avlade år 1888 ångfartygsbefälhavareexamen vid Stock
holms navigationsskola och år 1890 kaptensexamen vid samma 

skola. 
Efter avskedstagandet erhöll \V . anställning vid Gasaccu

muators 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 kvarters
mannen Petter Magnus Holmqvist, föddes i Karlskrona elen 
12 oktober 1854, antogs till skeppsgosse den l maj 1868, av
lade 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 be
tyg avlagt styrmansexamen uppflyttades han den 23 augusti 
1881 till UOK, överflyttades år 1883 till styrmansavdelningen 
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.och utnämndes den 14 februari 1889 till UO av 2. gr. vid 
tynnansstaten, befordrades elen 31 december 1900 till flagg.s 

VO och utnämndes den 21 januari 1903 till svärdsman. 
H. pensionerades elen 30 september 1910, tilldelades guld

medalj 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 Rydberg 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 spar
bank . 

Bland de sjöexpeditioner H. deltagit i må nämnas Vanadis
expeditionen 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 askinverk
städer 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 skeppsbyggare och biträde vid insättning 

av maskiner till' maj niåna:d .år :1876. P. trivdes enl.ellertid 

ej på Jrlndbacken , varför han på sommaret~ 1876 tog hyra såsom 

eldare · på Hamburg-Amerika-lii1jens ångare »Lessing » och se

dei'mera på »F risia» för resor på Ne,v-York och därefter på 

i\.ngi,n·en Goethe för resa på Brasilien. Goethe förlis te deri 24 

december 1876 på Lobosklippan utanför Maldoi1ados fyr norr 

0111 Montevideo, därefter tog P. hyra · å Kosmoslinjens ångare 

Denderah för resor Hamburg-Callao (med anlöpande av mel

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 tyckes därefter fått' nog av kofferdilivet, varför 

han den l november 1878 tog anställning som 3:e klass sjö

man, eldare, vid K. flottan, sedan han därefter passerat de 

olika, sjömansklasserna ·och med goda betyger avlagt .examina 

i underbefälsskolan, uppflyttades 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 övermaskinist

examen vid Malmö navigationsskola 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 guldme

dalj , Preusiska röda örnsordens medalj, Preusiska Allgemeines 

Ehrenzeichen, samt slutligen den 5 apdl 1916 Svensk guld-

11ledalj av 5:e storleken, »För nit och redlighet i rikets tjänsb . 

Den 31 december 1911 erhöll P. avsked med pension och 

anställdes samtidigt såsom månadslönare å varvsstat vid ingen

jördepartementet (maskinistkammaret~), vilken befattning han 
ännu innehar. . · · · ' 

Den 31 december 1917 utnämndes P. till underlÖjtnant 
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. 
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Under expeditioner med Saga och Freja undervisat sjö
kadetter i ångmaskinlära åren 1894, 95, 1901, 02 och 03, tjänst
gjort i land dels såsom montör och dels såsom informations
underofficer under 14 läsår. Ar 1896 var P. kommenderad till 
El bing vid Komets nybyggnad och 1904-07 vid Motala 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: 

Till Chefen för UO:s och sjömanskårerna. 

Vördsamt vill jag härmed framhålla det sällsynt förtjänst
fulla sätt varpå flaggmask. C. O. Pettersson ombord å Pansar
båten Oscar II utövat sin tjänst. 

F. Peyron. 
Fartygschef." 

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 förbere
dande 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, beford
rades till UO av 2 :a gr. den 5 jui1i 1892, avlade sjökaptens
examen 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 
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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. 

Bland sjökommenderingar märkes långresa 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 Blixen
Finecke. 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 sjöunder
officers-Sällskapet i Karlskrona och är numera nämnda säll
skaps 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 expedi
tionskarl, 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. 

Pettersson, Carl Marcellus, vars fader var kronotimmer-

111an, 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 bevärin

gens beklädnadsförråd. Den30mars 1917 tilldelades han guld

medalj av 5 :e storleken för nit och redlighet i rikets tjänst 

samt utnämndes 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 uppbörds

man å våra l:a kl. pansarbåtar sedan år 1901, på Fylgia vin
tern 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 Kårchefsexpe
ditionens· UO.-detalj. 

Tidskrift i Sjöväsendet. H> 
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P. är sedan flere år kassör i UO:s enskilda gratialskassa 

efter att dessförinnan en längre tid hava tillhört kassans sty: 

relse, även inom Sjöunderofficerssällskapet har P. innehaft för. 

troendeposter, bland annat såsom v. ordförande. 

Pettersson är känd såsom en ordningsälskande, r edbar 

man samt god kamrat. 

Dickman, Johan Joakim Fredrik, föddes år 1859 i Sim. 

ris hamn. 
Efter att från 13 års ålder och till år 1882 hava arbetat 

inom kopparslagareyrket och därjämte gjort sina första läro

spån till sjöss å Gävleångaren Saga tog D. anställning vid sjö

manskåren och befordrades 1888 till UOK efter avlagd examen 

i underbefälsskolan med vitsordet >> Med beröm godkänd ». 1896 

utnämndes D. till UO av 2:a graden och 1905 till flaggunder

officer. Ar 1915 erhöll D. pension. 

Bland D:s kommenderingar märkes fregatten Vanadis jord

omsegling. Under vintern 1899-1900 genomgick han en 6 

månaders kurs vid Luth och Rosens Elektriska Aktiebolag och 

tjänstgjorde åren 1902-04 som instruktör i verkstadsarhete 

för sjökrigsskolans kadetter och övervakade samtidigt arbetena 

vid u-båten Hajens byggande. Från år 1904 har D. tjänstgjort 

vid u-vapnet. Aren 1908-13 ställdes han till K. Mm·inför

valtningens förfogande vid byggandet av u-båtar och anställdes 

efter avskedstagandet i Kungl. Maiinförvaltningen, vilken plats 

han år 1917 utbytte mot en inspektörsbefattning vid Luth och 

Hosens elektriska Aktiebolag. 

Förutom svärdstecknet har D. erhållit guldmedalj för be

römliga gärningar och för nit och redlighet i rikets tjänst. 

Carlsson, Frans Oscar, föddes i Köpenhamn den 19 no· 

vember 1859, antogs till skeppsgosse den l maj 1874, inskrevs 

vid sjömanskåren såsom rekryt den 11 september 1878, tog 

såsom 2 :a kl. sjöman examen i förberedande klassen den 14 

april 1882 samt som l :a , kl. sjöman i art.-klassen med betyg 

9,4 den 11 april 1885, avlade examen i minskolans 'lägre kurs· 
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den 8 augusti 1885 och uppflyttades till UOK den 22 novem. 

ber 1886. Till UO. av 2:a gr. befordrades C. den 31 mars 1897 

och till flagg-UO den 30 april 1907, utnämndes till svärdsman 

den 12 mars 1908 samt överflyttades till månadslönarestat den 

1 oktober 1910. Den 24 aprjl 1915 tilldelades C. guldmedaljen 

av 5:e storleken, "För nit och redlighet i rikets tjänsb, erhöll 

avsked med pension den 19 maj 1915 och utnämndes till un

derlöjtnant i marinen den 31 december 1917. 

Ombord å flottans fartyg har C. tjänstgjort: 

som skeppsgosse i 15 månader 2 dagm·, 

matros i 45 månader 9 dagar, 

" UOK. i 37 månader 4 dagar, 

UO. i 19 månader 11 dacrar 
b . 

C. deltog i övervintringen å Spetsbergen år 1899-1900 och 

tjänstgjorde vid Bofors 30/o. 1904-3% 1909, från vilka befatt

ningar han hemfört vackra vitsord. 

Sedan den 30 september 1912 är C. uppbördsman vid 

art-skjutbanan i Karlskrona. 

C. har nedlagt sitt mesta arbete vid art.-departementet, 

d~r han a~Itsedan pensioneringen fortfarande tjänstgör som 

"111kallad hll krii!Sl].änstcrörino· , 
u • b b . 
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Diskussion med anledning av årsberättelse 

i torpedväsende och gnisttelegrafi. 

Ledamoten Rosensvärd framhöll, att försöken med flyg. 

båtstorpeder i Tyskland icke motsvarat förväntningarna ; det 

hade visat sig, att man hade haft svårt att komma tillräckligt 

nära vattenytan för att avfyra torpeden och samtidigt m ed er

forderlig säkerhet kunna inrikta flygvapnet Här avsedda för

sök 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 amerikanska flygplanen 

.voro små och besitta sålunda, förutom ringa sprängladdning, 

en obetydlig pmie, vilket skulle tvinga flygplanet att avfyra 

sin torped på så nära håll, att riskerna för flygvapnet 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 årsberättelsen hade återgivits T- och U -vapnets organisa

tion i Tyskland, och borde denna mana till efterföljd hos oss. 

En egen målsman för torpedvapnet vore önskvärd. Hos oss 

måste även kunskapen om. torpeden väsentligen höjas. 

Ledamoten Elmqvist meddelade, att på accumulatorbat

teriernas nuvarande ståndpunkt, vore det ej möjligt att till

verka elektriska torpeder, ty batterierna skulle icke kunna tåla 

den snabba urladdning, som för detta ändamål vore nödvän

dig. Beträffande turbiner, torde f. n. såväl hos Ljungström 

som stal-experiment pågå för att framställa en lämplig torped· 

turbin och av dessa vore sannolikt stalturbinen såsom enl;:el· 

verkande, den lämpligaste. 

Ledamoten Hägg anförde, att föredraganden i sin årsberät· 

telse ej talat om torpeder av större diameter än 53 cm., ehuru 

.torpeder av 60 cm. veterligen finnas inom främmande mariner. 
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Olika flygmotorer och flygplanstyper. 

När världskriget utbröt, funnas i de på flygningens om

råde leda'nde länderna Frankrike och Tyskland en mångfald 

olika flygplanstyper och flygmotorer. Allt som kunde hop

samlas av fly~materiel behövdes vid fronterna. Stora svårig

heter uppstodo vid komplettering av flygplan och dess moto

rer. Man försökte snart att inskränka antalet olika modeller, 

och nåddes gott resultat, genom att statsi11akterna toga hand 

om tillverkningen. 

De hundratals olika fabrikerna fingo speeialisera sig på 

vissa detaljer. Så t ex. fingo vissa endast tillverka motorer 

andra fl ygplan, andra åter flygplånsinstrument o. s. v. ' 

Krigets erfarenheter gåva också vid handen·, att olika flyg

planstyper måste användas för olika ändamål .' Man kom då 

fram till ne nu brukliga flygplanstyperna: spaningsflygplan, 

luftkryssare och luftjagare. Senare utökades dessa ytterligare 

med eldledningsflygplan, infanteriflygplan, torped- och min

flygbåtar. 

Ett flygplans egenskaper bestämmas i första hand av mo- Flygmota-

torerna Gcno·rn f ·a . E'ff I rer. 
< • I c nsmannen 1 e s storartade arbeten på 

aerodynamikens område var man redan före kriaet på det 
klara d ., - . . .. . t> 
. me gnmddragen for vmgarnes och · kroppens konstruk-

hon. 

t
. Under det att tyskarna redan tidigare kastade sia in på 
Illverk . er . t> 

nmt>en av fasta, vattenkylda motorer hava fransmän-
nen h. . ' < 

h 
Ithlls huvudsakligen hållit sig till de roterande luftkylda 

e trru de o • t t'd .. . . , 
pa srs a 1 en aven anskaffat fasta. De båda huvud-
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typerna torde nu få anses utexperimenterade, och de eventu. 

ella försök, som ytterligare utföras, avse i regel endast höja11 • 

det av motorstyrkan. 

Tyskarna hava alltid framhållit de fasta motorerna s0111 

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 angår, torde ej råda 

någon tvekan om, att de fasta äro att föredraga för stora och 

tunga flygplan ävensom sådana, vilka äro avsedda för längre 

färder. För de lätta landluftjagarna däremot synes ännu olika 

åsikter vara rådande, men tror jag för min del, att de rote

rande 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 be

roende av skillnaden i vikt och uthållighet och därmed sam

manhängande 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 bombkastningsflygplan (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 på

frestningarna 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 rote

rande. Dessa äro ömtåligare. Centrifigalkraftens inverkan på 

massan gör, att godset utsättes för hårda påkänningar genom 

ntt cylindrarna rotera. Påfrestningarnas 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 land

luftjagare, vilkas aktionsradie ej uppgår till mer än l 1
/ 2-2 

timmar. För dessa lätta Juftfarkoster kan den roterande mo

torns förnämsta egenskap - lättheten - komma till sin rätt. 

Luftjagarnas 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 mo

torer på sina luftjagare, och det torde ej råda tvivel, om att 

fransmännen tidvis varit överlägsna i luftstrid, t. ex. vid tiden 

för Nieuportjagarens framkomst. Denna torde också hava ut

gjort urtypen för de moderna luftjagarna. 

De roterande motorerna hava emellertid en nackdel däri, 

att styrkan ej kan utsträckas till mer än bortåt 160 HK. Åt

min stone bör detta ej kunna göras, utan att den roterande mo

torn s egenskaper i övrigt allt för mycket förändras. 

Med de fasta har emellertid moturstyrkan redan nu kun

nat utsträckas till 340 HK. De ofta omtalade lå ngväga bomb

företagen hade ej kunnat utföras, om man ej haft starka mo

torer . 

Nedanstående tabell utvisar några jämförande uppgifter 

angående en del motortyper 

A v tabellen framgår bland annat, hur oekonomisk Gnöme

lllotorn är. Vidare synes att oljeförbrukningen är betydligt 

större h os de roterande än de fasta. Exempelvis drager en 

160 HK. Benz lika mycket som en 100 HK. Le Rhöne. Dess

utom 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 sam

Illa olja 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. 
Rolls-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 under kriget. Därtill låg Amerika allt för mycket efter 

Tyskland och Frankrike från början. Men med amerikanarnas 

kända förmåga torde dessa om en del år troligen kunna mäta 

sig med sina europeiska konkurrenter. 

Redan 1915 började fransmän och italienare att konstruera 

flygplan med flera motorer. Man gick sedermera så långt, 

att man försåg flygplanen med 4- 6 motorer, men som för

söken 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 om
kring 250-340' HK. ännu så länge. 

Numera äro fasta motorer i övervägande antal å luftkrys

sare. 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 ut

Vexling från bombkastningsofficerens plats. När denne vill 

Flygplans
typer . 
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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 upp

hängningsanordninga r. Genom att draga i en arm frigöres 

bomberna genom en enkel utlösningsanordning. 

Som Handiey-Page luftkryssaren torde vara av ett visst 

intresse att n ågot närmare skärskåda, lämnas här några upp

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 den sammanlagda motor

styrkan nu skulle uppgå till ungefär 675 HK. 

Spännvidd (avstånd mellan vingspetsarna) . . . . . . 30,4 meter. 

Längd .. .. .... . ........ ...... ...... .. .. ..... 20 

Vingarnas djup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 >> 

Bäryta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 m 2
• 

Propellrar 

Bombförråd . . . ..... .. . . ...... .. . . .......... . . 

Total bärförmåga ....... . ..... . ............. . 

4-bladiga. 

800 kg. 

1,500 kg. 

Enligt engelska uppgifter har kryssaren vid provflygnin

garna vid H endon utanför London varit uppe på 2,000 meter 

med 22 personer ombord. Farten uppgiva tyskarna till 115-

120, 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 regel en besättning av 4 

man, fördelade sålunda: en förare, en spanare och två kul 

spruteskötarc, samtliga ofl'icerare. 

I själva flygkroppen finnes förbindelsegångar mellan de 

olika uppehållsplatserna. 

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 eter 

• b ' 

motsvarande flyghöjden, och den vertikala i km. motsvarande 
farten. Löparna inställas på den för tillfället varande flyg
höjden och far ten. Löparen på den horisontala skenan mot
svarar 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 bom
berna vara förs edda med propellrar för styrningen. Vidare 
avses olika bomber för åstadkommande av spräng- eller brand
verl{an eller för rökbildning. Luftkryssarne äro också för
sedda med ljusbomber för belysning av målet. 

För undvikande av ombordläggning nattetid äro luftkrys
sarue försedda med gröna, röda och vita ljus, som lysa akter
över. För meddelandens avgivande användes nattetid vanligen 
signalpis to] s kott. 

Det franska Moraneflygplanet var föregångaren för de 
moderna luftjagarna. Tyskarnas bekanta »Fokken var en
dast 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 flygplan med en motor av 110-
160-180 HK. styrka. 

Beväpningen utgöres av två kulsprutor, vilka avfyrnings
anordningar äro kopplade till motorn. Projektilerna passera 
mellan propeiierslagen. Avfyrningen göres från kontakten i 
styrratten. 

J agarnas uppgifter äro mest av taktisk natur, varför ak
tionsradien är liten. stigförmåga och fart äro däremot väl 
tillgodosedda. För jagarna tillkommer också en viktig egen
skap 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 barometerstån
det 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 kroppskon

stitution för att motstå skillnaden i lufttryck vid upp- och ned

stigandel 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 

uppgiva. 
Spaningsflygplanen äro försedda med en motor av 130-

260 HK. styrka. Beväpningen utgöres av två eller tre kul

sprutor. En är fast inbyggd och skötes av föraren. De två 

andra rörliga och betjänas av spanaren. stundom är en kul

spruta placerad ovanpå övervingen, och stundom är hål upp

taget i flygkroppen, så att spanaren kan skjuta nedåt och 

bakåt. Spaningsflygplanen medföra vanligen även några lät

tare bomber. Fart och stigförmåga äro betydligt lägre än luft

jagarnas, men beror detta på flygplanens uppgift - spaningen. 
Numera har man också kommit så långt, att radiotele

grafering 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 övervun

nits, utföres' såväl telefonering som styrning av torped med 

goda resultat. 
Genom flygbåtarnas extra belastning av pontoner eller 

stora flytkroppar bliva dessa flygplans prestationsförmåga av

sevärt sämre än landflygplanens. Detta gör sig särskilt märk

bart på fart och stigförmåga. 
Man synes allmänt föredraga att förse flygbåtarna med 

fasta motorer, åtminstone vad spaningsplan och luftkryssare 

angå. Genom att flygbåtsjagaren 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. Bli
vande Atlanterflygbåtar komma troligen att byggas efter detta 

system. 
I Amerika och Tyskland har man försökt att skjuta lor-

ped 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-kriften, varför de här förbigås. 

S pecialflygplan. 

Bland märkligare flygplan må anföras infanteriflygpla
nen. Dessa äro av säregen konstruktion. Vingarna äro av 
korrugerad plåt. All träkonstruktion saknas. Platsen för mo
torerna, föraren och spanaren är försedd med 7-10 mm. pan
sarplåt. 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 stormko
lonnerna 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 . 
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Riktning vid artilleriskjutning till sjöss mot 
mål, som äro svåra att upptäcka. 

I föregående häfte av tidskriften, sid. 132-13:1, omnämn
des 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 krig
förande marinerna, särskilt vid beskjutning av undervattens
båtar, och därvid prövats under kriget och befunnits lämp
lig, skall här nedan en beriktigad redogörelse av elensamma 
lämnas. 
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Metoden avser att möjliggöra eldgivning mot ett mål, som 

ej kan upptäckas från kanonplatsen. Detta sker därigenolll 

att kanonen i sida inlägges efter eldledningsstationens rikt

(pejl-) instrument och i höjd enligt följande. 

I figuren är: 
h = kanonens eldhöjd; 

D = avståndet till målet; 

a avståndet till sjöhorisonten; 

cp = utgångsvinkeln för skottvidden D vid riktning mot 

målet; 
cp1 = utgångsvinkeln vid riktning mot horisonten; 

v, et. och (J = de vinklar, som framgå av beteckningarna 

å figuren. 
A v figuren erhålles: 

v= (J-a 

.. tg v tg (~-et.) 

h h 

tg (J-tg Cl. 

l+ tg Cl. t g (J 

D a h (a-D). 
eller 

D.a + h 2
' 

----

t+~ Da 
då h är en mycket liten kvantitet jämförd D . a 

h (a-D) 
v= arc.tg. --a~ 

Vidare är: 
cpl = cp - v. 
cp 1 kan således med lätthet beräknas och en avståndsskala 

uppgöras, där skjutvinklarna stå i överensstämmelse med 

mot resp. avstånd svarande värden å cp1• 

A. Ö-g. 

- 249 -

Om värdet av talrörsförbindelser för 
eldledningen. 

sätt: 

Efter Proccdings of the United States Naval Institution 

n:r 173, juli 1917. 

Orderöverföring medelst rösten kan i.iga rum på följande 

genom megafon , 
genom talrör och 
genom telefon. 
Orderöverföring medelst megafon är ett alltför osäkert 

och otillförlitligt sätt, för att kunna komma till användning 

vid eldledningen å större fartyg annat än som reserv. 

Vad det sista sättet, orderöverföring pr telefon, beträffar, 

har ju delta hos oss i rätt stor utsträckning anlitats som kom

munikationstuedel vid eldledningen. 

Däremot har hos oss orderöverföring genom talrör knap 

past utförligare studerats eller någon större vikt lagts på tal

rörssystemens utveckling. I Förenta staternas flotta, som till 

största utsträckning anv~inder sig av talrör, ha omfattande för 

sök utförts, med ändamål att klargöra de principer, enligt vilka 

talrörsanläggningar böra utföras, för att erhålla bästa möj

liga effektivitet. Dessa försök utfördes åren 1908- 09 på flot

tans varv i Boston och de därvid vunna resultaten hava tilläm

pats inom U. S. A:s flotta samt sedermera bestått m ed en del 

kompletterande ändringar. Amerikanarna själva anse, att tal 

rörens utveckling i akustiskt avseende efter dessa försök vis

serligen tagit ett långt steg framåt, men att de dock kunna 

.Ytterligare utvecklas. En sådan utveckling kan icke vinnas 



Rörkrökar, 
grenled

ningar och 
isolering. 
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utan noggrann kännedom om dc principer, på vilka ord er
överföringen genom talrör vilar, varför dessa skola göras till 
föremål för studium. 

Bostonförsöken visade, dels att rörkrökar· äro en näsla n 
försumbar källa till ineffektivitet, dels att i akustiskt avsecnch, 
inga invändningar kunna göras mot t'ätvinkliga avstickare, ocl1 
dels att talrör, som löpa genom rum med larmande maskine
rier 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 erfor
derligt. 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 genl
emot talvägens, att de kunna liknas vid krusningar på en stor 
våg samt ~iro av h elt olika klangfärg. 

På överfö- Följande faktorer äro de, som n~istan uteslutande inverk:1 
ringen in- på en tillfredsställande orderöverföring: 
verkande 
faktorer. att avgivaren talar klart och tydligt i naturlig ton , 

att mottagaren har normal hörselförmåga, 

att talrörens diameter avpassas efter den erforderliga rör 
längden, 

att rörmaterieJet icke giver vika eller skallrar under Jjud
vågsimpulserna, 

att eft'ektiva munstycken användas för avgivande och mot
tagande. 
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Om övelföringen är otillfredsställande och förutsatt att Orsaken till 

l I . ineffektivi-talet är tydligt och hörse n norma , härleder stg detta van- tet. 
ligen av: 

att rören äro felaktigt installerade, 
att talet dämpas, antingen genom att läpparna och sär

skilt hakan placeras i omedelbar kontakt med munstycket, eller 
<Jenom att avgivaren talar med munnen för långt från mun
" stycket, 

att örat hålles för lång t från mottagaren ; en m ycket obe
tyd 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 in

fl ytande, 
att luftströmmar förekomma i rören, 
att smuts, vatten eller andra främmande ämnen hippa till 

rören , 
att tryckvariationer uppkomma, på grund av att grenled

ningar upptagits , utan att motsvarande reduktion av arean 
,gjorts bakom grenledningen. 

Vid planerandet av talrörsanhiggningar har mycket liten Akustiska 

uppmärksamhet ägnats de akustiska principerna, men som lagar och 
principer. 

.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 energi, lydande lika väl-
kända och orubbliga lagar som ljus, värme och elektricitet. 

l. Längelen av ljudvågen är lika med ljudets fortplante
ringshastighet i Juft uttryckt i m /sek. , dividerad m ed antalet 
.svängningar pr sekund. 

2. Vågbngden hos grundtonerna i en manlig röst i van
lig 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 ·,, 

vatten 1,450 )) 

furuträ 3,048 
koppar 3,556 

i järn 5,127 

5. I fria rymden äro ljudvågorna sväriska och följaktli gen 
följa de lagen, att ljudets intensitet är omvänt proportionell 
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 blankpu
lerade. 

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 plötslig 

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. 
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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 re
flekterande ytan är stor i förhållande till våglängden. 
- Ljudvågor reflekteras mycket fullständigare än ljus
eller värmevågor, huru fullständigt är icke exakt känt, 
antagligen till icke mindre än 95 % och troligen när
mare 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 änd
ring om 90° av rörelseriktningen, betyder ingenting för våg
längden om 3 1

/ 2-3 1
/ 2 m. För högre toner och sålunda kor

tare våglängder vore en plan reflekterande yta önskvärd, så
vida man ej just försökte att eliminera de mycket korta ·vå-
gorna. l 

10. 
kropp . 
,{nm. 

Ljudet förstärkes o·cnon1 tJ närvaron av en ljudande 

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 (dia
fragma) 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 dia
fragm at. I örat finna vi ett av naturen konstruerat såväl dia
fragma som avlopp. 

Vid Boston-försöken försummades att anbringa luftavlopp 
bakom diaft·agmat och detta förorsakade en del varandra mot
sägande resultat. Däremot överfördes ljudet med en av de 
Vid proven använda hörhjälmarna nästan lika bra, då locket 
På röret 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. 
Ett diafragma i talrör bör vara omkring 1 3

/" 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 aYgi
varen 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 prin
cipen, 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 hell
stommen i kroppen, särskilt huvudet, samt genom att vissa 
håligheter i huvudet bringas till resonans. 

Vad man begär är att så fullständigt som möjligt kunna 
behärska den förra av de~sa hörselkällor, så att sensationen , 
då den når hjärnan , är tillräckligt stark att kunna göra sig 
gällande över andra. Man har emellertid exempel på riktare 
och siktinställare, som faktisk t mottaga order genom teldon 
med hörluren placerad i omedelbar kontakt m ed bröstkorgen. 

Materiel. 

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 hastighet i kautschuk och i luft). 
Dessutom har gummislangen en del praktiska olägenheter så
som 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 kor
tare sträckor, sedan övriga korpmunikationsmedel blivit för

.störda. 

De olika slag av böjliga metallrör, som blivit konstrue- Rörliga me-
racle , skilja sig från varandra med avseende på 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 benä-
genhet att lossna vid användandet och detta ibland till sådan 
.grad, att de uppkommande luftläckorna kunna inverka myc-
ket 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 galva
niserad stålplåt ; dessa rör bliva lätta, hållbara och äro lätta 
att tillverka. I akustiskt avseende kunna dock en del invänd
ningar göras mot rören, i det de icke äro så släta som talrör 
av mässing samt äro målade invi.indigt. En väl lackera d eller 
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 an ju därvid koppar-

Talröl·. 
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eller mässingsrör användas till rörkrökarna. De olika rörlä 11 ,.,. 
b-

derna förenas medelst muffkopplingar av mässing och särsk ild 

uppmärksamhet fästes på att fogarna bliva vattentäta. 

Vad beträffar användandet av aluminium till talrören, göt

dess ringa vikt det särdeles passande och även i akustiskt av

seende är det tillfredsställande. Däremot sönderdelas det och 

blir skört, när det utsättes för inverkan av fuktig, salt luft och 

vatten, särskilt om det står i kontakt m ed andra metaller. Som 

detta förh ållande gör sig gällande först efter fl ere år, kan man 

dskera att en anläggning m ed aluminiumtalrör plötsligt fö r

störes a v skakningarna vid skottlossning eller proj ektilt rti1T. 

Angående en del olika system för talrörsYäxlar m å fö l

jande nämnas. 

2-vägsväxlar äro principiellt oriktiga, då däremot 3-Yiigs

växlar såväl äro rätt konstruerade som speciellt passande i 

långa ledningar, där man vill stå i kommunikation m ed mel

lanliggande punkter å talrören. En 3-vägsväxel bör sålunda 

exempelvis komma till användning vid en kanon, som kan 

behöva mottaga order från två olika ställen eller i styrhytt 

och stridstorn på en ledning från märsen till kommunikations

centrum. Naturligtvis få dock ej m edd elandena komma sam

tidigt från båda hållen. Om man i stället för en 3-vägsYiixel 

endast skulle låta ledningen från munstycket grena sig åt td 

håll, komme vardera gren ledningen endast att befordra hi il f

ten av ljudenergien, varpå effektiviteten tydligen bleve lidande. 

Om man önskar uppfatta talet i ledningen även i det grenrör. 

dit icke växeln för tillfället är ställd, låter sig detta göra genon1 

att anbringa en »lyssnare>> . Denna anordning ~ir dock ej ännu 

slutgiltigt prövad. Den tryckförlust, som uppstår vid det li lht 

(c:a 5 mm.) hålet till >> lyssn aren >>, är så obetydlig, att elen 

ick e har n ågon märkbar inverkan på ljudöverföringen . Konen 

verkar på samma sätt som en m egafon och sätter en person 

Yid grenledningen i stånd att avlyssna talet till den andr~l 

grenledningen. 
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Ändstyckena av rören sammanföras i grupper m ed enkla_ 
eller dubbla rader, om så erfordras . Följande gäller angående 
placering av signalapparater såsom ringknappar och skntllror. 

När talröret icke är fästat direkt till ett skott e ll 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 be
röring 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. Ledningar 
Lill ringknappar och skvallror skola hållas klara för t::tlri.ir ~ 
iippningarna. - 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 
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 , styrmaskin
rum 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 Jjucl
Yågens energi. Om munnen avHigsnas t. ex. 4 cm. fdln mun
stycket, är energien blott en sextondel av vad den ii.r med 
munnen l cm. från munstycket. Däremot ii.r ett sådant mun
stycke felaktigt i akustiskt avseende, ty enligt vad förul an
förts, få icke mun och haka placeras i omedelbar kontakt med 
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Hör- och talhjälm. 

Megafonmottagare. 
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munstycket. Därigenom störes ansiktsmusklernas fria spel , 

vilket inverkar ytterst menligt på ett tydligt uttal. Avvägnin

ningen 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 ino111 

amerikanska flottan giva emellertid rätt olika omdömen, som 

dock samstämma i, att det ej är det vanliga munstycket avse

värt 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. Dessa m egafoner böra vara långa (c:a 1,2 m.) 

och avsmalna i form av en kon med 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 mun

stycket, utan att ha någon av dess nackdelar, varken akustiskt 

eller mekaniskt. 

I allmänhet torde talrören göras av större diameter än 

erforderligt, emedan vid tillfällen då överföringen varit dålig, 

orsaken tillskri vi t s rörens storlek medan elen i verkligh ewn 

berott av andra förhållanden. U n der Boston-försöken ansän 

des sålunda otillfredsställande avgivare och mottagare vid pro

ven med rör av mindre storlek. Trots detta erhöllos goda 

resultat med direkta ledningar enligt följande: 

Inre diameter 
1 mm . 

14 
19 
21 
50 
75 

I
Största verksamma 

avstånd i m. 

omkr. 15 

" 35 
45 

" 

" 

120 
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 ifrågakomma på våra fart"" 
J b· 

Eftersom munöppningen vid tal vanligen ~i r mindre än en 

cirkel m ed 5 cm . diameter, finnes ej h eller 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 undersökning bör man ihågkomm:J , att ljudet i ett ta l

rör kan överföras långa sträckor utan märkbar förändring 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 skiss av anläggningen uppgöras. På skissen angives 

typen på ändstyckena, antalet och dimensionen av gren led

ningarna samt län gden och det inbördes läget av dess:J . Ä Y en

så böra angivas, huruvida munstyck ena på dessa grenlednin

gar vor o öppna ell er ti !l slutna vid försöket, ty en i ena ändan 

sluten ledning inverkar lätt störande på ljudöverföringen. 

Som exempel kan anföras, hurusom AO på ett amerikanskt 

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 (50 m .) äro oanvändbar::~ , då dii r

emot 7 1
/ 2 -cm. talröret från aktra signaltornet tillfredsställan

de >> . Ett ögonblicks eftertanke giver vid handen , att fiirhå l

landena beträffande rören voro h elt olika i maskinrummen 

och i centrum. Svårigheterna m ed de förra talrören berodde 

säkerligen icke på rörens grovlek utan på det lokala störande 

larmet. 
I rörledningar, där ljudet endast skall gå i ena riktningen, 

t. ex. i ett kanontorn från PB :s plats till riktare och siktinsHilla

r e, bör rörarean reduceras efter varje avstickare, så att ljudet 

framtränger genom en praktiskt taget konstant area . En ut

vidgning i talröret åstadkommer att ljudet dämpas. Liktydigt 

m ed en plötslig utvidgning är om en grenledning tillsättes , utan 

att genomskärningsarean min skas bakom densamma. I så fa ll 

- 2GB -

uppstår en tryekreduktion , som dämpa r ljudet, om grenlednin

gen är k ort och hå lles till sluten då huvudledningen anv~i ndes . 

för ett ?ubl~.cl.torn med uppdelad riktning ter sig principsche

mat enligt [olJande skiss med en huvudledning från PB och 

grenlednin gar till riktaren och båda siktinstiillarna . 

V Si.. 

?13 6 c...... 

3 Y._'-. 

~---.,o H s;. 

I praktiken kunna härvidlag tryckförlusten på grund av 

friktion försummas. Grenledningar 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 understiger 12 m . 

Följande tabell kan tjäna till ledning vid uppgörandet av 

detta sl:Jgs anläggningar. 

Begynnelse
genomskär

ning på 
huvudled

nin gen. 

7 '/2 cm. 

6 cm. 

5 cm . 

Likvärdig med 

J en ö cm. l J en 5 cm. } 

l och eller och eller fyra 3 ' /2 cm. 
en 3 '/• cm. J l två 3'/• cm. 

J en 5 cm. 1 
l och eller tre 3 1/2 cm. 

en 3 ' /• cm. l 
två 3' /•cm. 

Emellertid måste m::~n ih ågkomma, a tt en på detta sätt 

~onstruer:Jd anläggning kommer att visa sig mindre effektiv 

an om den hade givits konstant genomskärning, såvida man 

skulle önska sända meddelanden i den andra riktningen. 
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Föreslagen anordning. 

- 2G5-

Trots allt torde talrörskommunikation till maskin-, dyna

mo-, styrmaskirum och kanontorn m. fl. larmfyllda platser 

ej kunna ordnas tillfredsställande, m ed mindre re läs tationer 

inrättas på lugnare ställen, belägna så nära slutpunkten som 

111öjligt . 
I ett ka nontorn torde därför an läggningen böra ordnas 

så, att en relästation inrättas vid den för PB avsedela platsen, 

varifrån ett av hans biträden kan förmeda 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 tydlighet. Avenså biro 

möjligheterna ti Il felöverföring små, om en intelligent repetitör 

utväljes och övas. 
Genom relästationer vinnes även att 5 cm. talrÖL' bliva 

fullt effektiva utom beträffande de längst bort belägna delar

na av fartyget, för vilka dock 7 1
/ 2 cm . ledningar bliva fullt 

tillräckliga , om anläggningen i övrigt är rätt planerad. 
Ombord på en del amerik ansk a sla gskepp hava anställts 

försök m ed talrören från centrum till dc aktra tornen , varvid 

det visade sig, att orderövelföringen i a llmänhet var otillfreds

ställande. På Texas avlägsnades emeller tid olägrnheterna ge

nom att en relästation anordnades. 
På ett annat slagskepp, Sauth Carolin a, in sattes en relä

station till torn IV vid aktra ordercentralen . Efter försök 

rapporterades, att när ingen exercis pågick i torn et hördes talet 

dubbelt kl art och tydligt mot innan reläs tatione n a nordnades. 

Ledningschemat till ddta torn visas i följande' skiss tillika 

llled en föres lagen anläggning. 
En i akustiskt avseende ännu 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 

Relästatio
ner. 
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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. 

PB i torn IV på ett systerfartyg rapporterar, att >> det \iver
bringade 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 öj

ligen reflexioner i talröret. 

Megafoner. De ändstyeken i form av megafoner, som nu använda~ i 

Vind och 
luftström

mar. 

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. 

Vid Bostonförsöken användes en l iten megafon i förbin 
delse med etl 7 1

/ 2 cm. talrör. Därvid ådagalades, att meddc
Janden kunde överföras, dock icke bra, med avgivaren stående 
omkring 1,"-1,0 m. från talrörsöppningcn. 

I hårt väder är det icke möjligt att medelst megafon över
föra 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. 

~ 267-

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 

111an måste anv~inda sig av ett diafragma för att hindra upp
Jwmsten a v luftströmmar i långa, vertikala ledningar eller i 
rör, som gå från rum med högre atmosfäriskt tryck. 

Ett gällt, kort ljud kan åstadkomma eko, om den reflek
terande ytans avstånd är > 17 m. Minst dubbla detta av

stånd 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 samman
blandade. 

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 pansarkryssa
ren Pittsburg var ett 7 1

( ., cm. talrör draget från bryggan till 
maskinrummet o c h vid dess handhavande fordrades, att mot
tagaren 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. 

Eko. 

F örutom förminskning av talrörens överföringsförmåga, Slutna gren

kunna tillslutna grenledningar orsaka störningar. Man har ledningar. 

t. o. m . uppställt krav på, att alla talrörsanläggningar för kom-
lnnnikation med mer än ett ställe borde övergivas, emedan 
Lnan lä tt får ljudstörningar, såvida icke grenledningarna före-
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komma m ed vä l avpassade mellanrum. Dessutom kan lätt 

]lända, att den slutna grenledningens längd är en multipel 

och därtill hälften av våglängden hos den mänskliga rösten. 

Detta har till följd , att talet antingen blir dämpat eller h elt 

och hållet förkväves . 

Även öglor på rören kunna orsaka störningar, såsom sy- Röröglor 

nes a v följande skiss, vi lken visar en felaktigt utförd talrörs

anläggni ng å ett slagskepp. Ljudet går nämligen alla vägar, 

som erbjudas, och har icke den egenskapen att välja en vis o;; 

väg eller grenledning framför en annan. Emellertid har man 

även ett exempel från ett av slagskeppen, där inga störningar 

förmärktes på en med »Y-grenar» försedel talrörsleeini ng. 

Utöver vad förut påpekats, behöver icke mycket sägas 

angående planerande, underhåll och handhaYande av talrörs

anläggningar, utom att noggrant måste tillses ntt talrören bliva 

omsorgsfull t sammanfogade samt göras lufWita. Blyvitt och 

fernissa äro mycket lä m p liga materia l för detta ändmnål. 

Vid rörskarvar skola rörändarna stöta stumt emot var

andra i kopplingsmuffar; där rörändar av olika grovlek stöta 

emot varandra bör det grövre röret göras avsmalnande, så 

att innerytan blir jämn. 

Vad underhållet bett·äffar, måste rören hållas fria från 

vatten och kolpartiklar. Detta låter sig göra genom att pla

cera små (3 mm. ) kranar på dc lägsta delarna av rören samt 

tidvis med tillhjälp av komprimerad luft blåsa rören fria från 

kolstoft och vatten. - Ibland kan man finna talrör, som blivit 

krossade eller sönderbrutna genom att de anY~ints som fäst

punkter för diverse redskap och tackling. 

De enda för talrörens användande behi)vliga anvisnin

garna äro, att munnen skall placeras så nära munstycket som 
111Öjligt utan att vidröra detsamma samt att vid mottaga ndet 

hava örat i kontakt m ed mottagaren eller munstycket. 

.. På blåsiga och exponerade platser placeras en megafon 

over munstycket. 

Anläggning, 
underhåll 
och Iland
havande. 
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}_'(llu i uonlig samtalston, all skrika är icke hlotl oniidig t. 

utan J'örsiimmr ljudöwrföringel1. 
Ju längre ledningen är , desto omsorgsfullare och iyclliynrc 

mäste tal et uaNt. 
De principer, som. röra ljudöverförin gen, hava blivit fr:nn

stä llcla, de orsaker, pa vilka talrörens användbarhel bero , iiro 

kända och likaså orsakerna till de ras in efl'ektiv il et. Liisnin

gen på prohlenwt att erhålla t i l l fredsställande talröranliigg

ningar iir sålunda att rätt tillämpa dessa kända lagar och för

hållanden, i vilket fall resultatet icke kan bliva m er än l'LL. 

Värdet av talrör för eldledning och ordergiYning är obe

stridligt och utvecklingen av delta m edel för kommunikation 

biir städse noga 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 rörande forna ticlers sjöfart, såsom 

skeppsdagböcker, certepartier, k onnossem ent, försäkringspoli

ser, behörighelsbevis för befäl m. m. , äldre sjökort, modeller, 

tavl or ritningar och sjöfartskuriosa från olika länder, vilka 

lämpa sig såsom utställningsföremå l vid den blivande Minn es

utställninge n i Göteborg år 1921 , annonserar denna utsliill

nings sjöfartsutskott efter dylika föremål. 
Utskottet arbetar nämligen på, att få fram en tidstrogen 

bild ;w den svenska sjöfarten genom seklerna. 
Föremålen mottagas antingen såsom gåva eller i deposi

tion. Eventuellt inköpes dessutom föremål , som kunna v;ua 

a v större intresse för utställningen, och beder utskottet oss sär

skilt påpeka, att även till synes föga värdefu lla handlingar 

kunna vara av värde för den blivande sjöfartsutställningt•n. 

Man hänvände sig till Sjöfartsutskottets sekreterare, k ;lp

ten Olof Traung, Södra Hamngatan 33, Göteborg. 
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Innehåll i åtskilliga maritima och krigsvetenskapliga 

tidskrifter år 1918. 

Organisation och budget. 

:Myndigheterna och befälsutbildningen N. T., sid. 93. 

Intendentur 

Förhållandena p å elen engelska kolmark-

naden under 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 Skibs-

byggeri ............................................... . 

Sjöfart. 

Skeppsbyggeriets framtid i England och 
annorstädes ......................................... . 

Motorsegelfartygens framtidsuppgifter ..... . 
Modus vivendiavtal om överlåtande av 

svenskt flottonnage till krigförande .. . .. . 
Sweden arms for trade after the war 
The Swedish shipping agreement with E'~~: 

land ' 
A rbetstiil·~å~·~· . ·~;i;. ·~;b·~~~·f~~~~d·l·i~~ .. i~~~ 

sjömansyrket 1917 . ...... ............... . ....... .. . 

:ederil~nefonden s ökning ................ . ...... . 
emandmgskomiteens utkast til bernan-
din gsskala .......... . .. .. ...... ........... ... . ..... . 

Diverse. 
Varig fred Litt ······ ....... ... .... . ...... ·:· ............ .. . 

om gan g med torpedbaat 1 storm ..... . 

S. G., sid . 2-±5. 
S. G., sid. 257. 

S. G., sid. 258. 

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. 

N. T. f. S., sid. l. 
N. T. f. S., sid. 37. 
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Kungjorda patentansökningar. 

Datum l Diarii-l 
nun1mer 

Uppfinningens art 

16/2-181 

27/2 , 

2/3 
" 

19/3 
" 

16/3 
" 

742/16 
l 

1979/16 

495/16 

1966/15 

199/18 

Vätskebroms för artilleripjäser. Aktiebolaget 

Bofors-Gullspång, Bofors. 

Anordning för fästande av presenningar över 

lastluckor ombord å fartyg. (Tillägg till patentet 

N:r 43.177). E. E. von Tell, Göteborg. 

Anordning för svängning av båtdävertar. A. 

Jonsson, Göteborg. J 

Anordning för undervattensbåtar. Fiat San 

Giorgio, (Societa Anonima), Spezia, Italien. 

Anordning vid undervattensbåtar. B . 'l'. Zetter

ström, Malmö. 




