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Berättelse 

över Kungl. Örlogsmannasällskapets verksam= 

het under det förflutna arbetsåret. 

Sållskapet har seelan sistför flutna högtidsdag varit samlat 

ti ll 7 ordinarie sammanträden, varvid avgivits 5 årsberätt elser , 

niimlig:en: 
i sjökrigshistoria och sjökrigskonst av ledamoten Edvard 

Peyron , 
i navigation och sjöfart av ledamoten Ribcn, 

i r egle'll1enten och förvaltning , hålso- och sjukvå rd av le

da moten Ryd'en , 
i skeppsbyggeri och maskind.sencle rrv ledamolen Lind -

1wck samt 
i minvåsend e ·och elektroteknik av ledam oten Rönblom. 

Anföranden i enl ighet med§ 31 av Sällskapets stadgar h ava 

halli ls 
av ledamoten J. Lagerholm : Aviatikens fysiologiska b etin 

gelser jämte fordringar på kroppsbeskaffenh et för fl ygtjänst, 

av ledamoten Liepe: Sjöförsvarels återupprättande, 

av ledamoten Tamm: Några anteckningar till det pågående 

riirldskriget samt 
av ledamoten Selander : Några r.eflekhoner beträffande 

korpralsgraden inom flottan . 

Tidsk1'ift i Sjöväsendet . 
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Le<la'll1ot·en Holmgrrn har bestritt redaktörsbefattningen för

Sällskapets tidskrift , dik en utgivits efter samma pl::tn som före

gående å r. 
]nom Säll·skapet huva följande förändringar inträffnt: 

'!feel döden avgåtl: 

H edersleda möter ........ . . .... . . ...... _ . . . . . 3 

Arbetande ledamöter . ... .. , . .. _ ..... _ . . . . . . . 3 

Summa 

T illk ommit: 

Arbe/ande ledamöter: 

Överstelöjtnanten ,·id Kungl. Kustartilleriet F. O. \Vid

Jnark, 
Ka ptenen ,-id KungL Flottan A. I-Higg, 

F. T. E. F evrell , 

K. G. Bjurner, 

Marin intendenten R. C. T. Nbisman och 

Kommendörkaptenen, greve C. A. Posse. 

l\ orres panderande l'edamöter: 

Överstelöjtnanten vid Kungl. Karlskrona grenadjärregec 

men te G. Ahlrgren , 

Bataljonspredikanten vid Kungl. F lottan E . A. \V. Holm

berg. 

För nän-a rande utgöres Sällskapet nv: 

Förste hedersledamöter ..... _ . . ........... _ . . ;~ 

Heclersledamö·ter , sv enske 39 
, utländske . , ... _ .. . . __ . . . . . . 2 

Arbetande ledamöt·er , . . .... . . , . . . . . . . . . . . . . . 89 

Korresponderande ledamöter, svenske . . . . . . . . 21 

'' , utländske 6 

Summa 160 
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Aminnelsetal 
(l'pplästa vid firand et ay Kungl. örlogsm anna sä ll skap ct~ högl idsda g 

den 15 noYcmber 1915 av sekreternren k ommendör-

kaptenen I Schneidler,) 

Herr Ordiförandel 

Mina I-Ierrar! 

Ater har ett år förrunnit, ett hell ftr med Europa i brand. 

Ehuru kriget icke nålt vårt land, har dock liemannen gjort en 

mer än vanligt rikJi,g skörd inom vårt S~lllskaps leder. Särskilt 

hart drabbad är -den Pevronska släkten som under det nånona 
~ ' b b 

are t förlorat ej mindre än tre av sina ätt lingar . De bo·rtgångna 

iiro : hedersJ.edamölerna vice amiralen Edvard Svante Knut 

Pt>yron, jus titi eombudsmannciJI Ossian Berger och genera'llöjt 

na nten, friherre Gustaf Oscar Peyron sam t arbetande ledamö

lerna ~ ·otskaplenen Carl Henrik Ramsten, förste hovmarskalken 

Fredrik Mauritz P eyron och komm endörkaptenen Olof Erik 

c;ustaf Norrbohm . 

Följand e gammal sedvana och min plikl likmätigt går jag 

nu att m ecJI några enkla ord i minnet återkalla huvuddragen av 

dr bortgångnes livsgärning. 

Först av de under nrbetsåret bortgångna ledamöterna 

avled 
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Edvard Svante Knut Peyron. 

Son till gencraNöjtnanten och statsrådet Gusl::tf Abmham 

Peyron och hans maka i första giftet Anna Sophia Björken

stam föddes Knut P eyron den 21 januari 1831 i Nyköping, där 

fad ern då var landshövd ing. 
Vid 12 års ålder började P cyron sin s jömilitära bana i och 

med antagning såsom kadett vid Karlberg, varifrån han våren 

1849 utexaminerades .och utnämndes till sekund löjtnant E f

ter att hava tillbrakt de första officersåren med diverse tjänst 

göring, tiH stor del till sjöss, sök te sig P eyron för a l t ytterl igare 

förko vra sig 1 ~ sjömansyrket ut i fmnsk örlogstjänst. Såsom 

enseigne de vaisseau tjänstgj-ord e han härunder på korvetten 

La Brilliante i l 1
/ 2 å r under d ess exped'ihon till Västindien , 

Brasili en , västra kusten av Afrika och Stilla hav.et. På grund 

av en härund er ådragen malaria trodde s ig Peyron ko0mma att 

sakna den för utövandet av sjömansyrket nödvändiga fysiska 

styrkan, varför han var betänkt att övergå till den diplomati

ska banan o0ch började studera i Uppsala. Då krigets åskor 

började mullra i närheten av våra kuster , lades emellertid dessa 

studier åsido. 
I stä'llet finna vi våren 1854 Peyron såsom kommenderad 

officer å linjeskeppet Carl XIII , vilket tillhörde elen eskader , 

som då rustades med anledning av det pågående Krimkrige t. 

Eskaderchef var kontm·amiral von Krusenstierna och sås·om 

naggkapten tjäns tgjorde dåvarande hertigen av Östergötland, 

seelermera konung Oscar II. Under omkring sex veckor var 

Peyron förilyttad' till norska fregatten D esideri·a för tjänstgö

ring i den nmska eskaderchefens, konteTamiral von Hesselberg 

stab, ett säkerligen b åde hedrande och grannlaga uppdrag fö r 

den unge sekundlöjtnanten. Efter återkomsten till det svenska 
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linjeskeppet ingick han såsom flaggadjutant eskad erchefens 

stab . 

Under de följande åren var Peyron kommend erad officer 

ii n på linj esk epp än på korvetter och mindTe fartyg. Härunder

deltog han år 1859 på briggen N ordenskjölds expedition till 

Norra Ishavet samt var 1861 chef å briggen av 'Virsen . 1865 

va r han sekond •på ångkorvelten Thor på d ess resa till Island 

och Ryssland, vareft er följde sekondresor på korvetl en Nor r

köping, monitoren John Ericson och fregatten Vanadis, den 

sistnämnda under långresa i Medelhavet åren 1868- 69. Eftet· 

sl utad expedition vistadles Peyron und er n ågl'a månader i vVien 

som tillfällig attach e vid därvarande svensl,-norska beskick 

ning, '~ iiJ'ken då föres tods av hans svärfader, envoyen Due. 

Under tiden hade Peyron befordrats till premierlöjtnant 

!856 och till kapten 1866. Sistnämnda år förordnades han att 

under en kortare tid vara inspektör för räddningsvtisendet ft 

r ike ts kuster. Aret därpå följde föl'ordnande att vara ch ef för 

ma troskompani, i vilk,en befaUning han kvarstod und er trenne 

ar. Tillsammans m ed F. , V. von OUer och M. von Krusen

~ t icrna utarbetade han och lttgav därunder den första svenska 

upplagan av Internationella Signalboken. 1872 befordrad es P ey

ron till kommendörkapten ·och förordnades samma år Lill mili 

liirattach e vid b eskickningen i London . 

Efter återkomsten till h emlandet deltog Peyron i ularbe

landet av nytt sjötjänstgöringsreglemente, det fö r sin goda upp 

s ti.illning och form •samt s in språkliga klarh et välkända 1875 

ars regl-emente, vilket ägde giillande kraft i n ~ira ett kvarts se

kel. Efter att en ko rtare tid hava varit stabschef hos inspektö

ren för Bottans övningar kallades Peyron 1875 av dftvarande 

~ t atsrådie t F. vV . von Oller till chef för sjöförsvarsdepartemen

k ts kommandoexpedition, uti vilken befattning han kvarstod 

ti ll 1880. 

Vintern 1876- 77 var Peyron ch ef å korvetten Balder un

der dess långresa i Medelhavet samt var d ärefter under åren 

80- 82 chef å korvetten Eugenie un der dess vanliga exercisex-
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pedition på sommaren. Under samma tid var han även chef 
för sjötrupperna vid flottans station i Slockholm. 

P e y ron tjänstgjorde vid denna tid ä ven vid hovet, där han 
1874 utnämndes till kammarherr.e hos drottning Sofia. 

·Med året 1883 övergid: Peyron från den mera rent militära 
tjänsten tiH' den tekniskt-administrativa grenen av örlogstjän
stcn, åt vilken han ägnad e hela å terstod en av sin tjänstetid. 
N~imnda år förordnades han nämligen till chef för marinför
vallningens' 1militäravdelning, varifrån h an 1884 förflyttades 
till varvschef i Karlskrona . Samma år skedde befordran till 
kommendör. Under detta år gjorde han sin sista expedition 
som far tygsch ef och överförde därunder å Drott Konung Oscar 
II till Scolland och England. Det berättas att Drott under be
sök vid regalten vid Gowes väckte ett visst uppseende, inte på 
grund av sin storJ,ek och elegans som yach t men med anled
ning av sina 3 skorstenar . 

Redan 1887 kallades Peyron att övertaga marinens högsta 
mili tärt-administrativa chefsplats nämligen den såsom chef för 
marinförvaltni111gen. Uti denna befattning kvarstod han i nära 
12 år till dess han å r 1899 avgick ur den aktiva tjänsten. Be
fordran tiH konteramiral följde härunder 1889 och till vice 
amiral 1897 . 

Peyron var under sin tjänste lid dels ledamot dels ordfö
rande i åtskilliga kommitteer. Särskilt m å nämnas, att han 
var ordförande i 1892 års sjökrigsmaterielkommitte, vilken 
bland annat föreslog övergång från den ursprungliga Svea
typen för våra pansarbåtar till den mera harmoniskt byggda 
Odentypen. 

Amira'l P eyron var en u tomordentligt samvetsgrann, in
tresserad officer. Som förman visste han förena stränghet och 
noggrannhet med en älskvärdhet i det personliga uppträdan
det, som gjorde honom aktad och avhållen av alla, som hade 
förmånen stå under hans befäl. De kände att de hade mycket 
att lära av honom och att de i honom hade en fartygschef, som 
visste at t väl fylla s in plats så väl till sjöss som när det gällde 
alt vid besök i frieimmande hamnar värdigt representera landet 
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och vapnet. Hans säll att vara präglades av en fin belevenhet, 
som icke undgick att 'göra intryck på en var , som k om i be

ri·n·ing med honom. 
Som chef för marinförvaltningen ägde han i hög grad för

magan att mildra de slitningar och ena de motsäliningar, som 
näppeligen torde kunna undvikas mellan de olika vil jorna in

om ett kollegialt v.erk. 
Han ägde en starkt utpräglad rättskänsla, en ädel och hög

sint karaktär. Vålvilja och försynt grannlagenhet voro ut
märkande drag hos honom och hela hans p erson präglades ax 

en sällsynt nobelhet i anläggningen. 
A v yttre utmärl;;elsetecken innehade P eyron kommendörs

teckne t med stora korset av svärdsorden, nordstjiirneordens rid
dartecken samt e tt flertal \.Itländska ordnar . 

I Kungl. Örlogsmannasällskapet invaldes Peyron som ung 
prem ierlöjtnant 1858 tin arbetande ledamot och uppflyttades 
till hedersledamot 1886. I tvänne olika omgångar bestred han 
hefa ttningen såsom sällskapets bibliotekarie. 

Ledamot av Krigsvetenskapsakademien var han sedan 

1887. 
Efter att i ett km·tvarigt äktenskap hava varit för enad med 

en dotter till konteramintlen von Krusenstierna, gifte sig Peyron 
1860 med Cathinl;;a Due, dotter till dåvarande norska statsmi
nistern i Stockholm, m en blev åter änkling 1892. Vid sin död 
efterlämnade han fyra söner, a'lla officerare, samt två döttrar . 
Den äldste sonen, Fredrik, som inom kort följde sin fader i 
graven, samt Edvard, hade valt faderns levnadsbana, under det 
de båda övriga, Knut ·och Henry tillhöra kavalleriet . Av dött
ra rna är den ena gift med kommendörkaptenen, greve L . P . 
Hamilton och den andra med ingenjören Sam Graham. 

Den gamle amiralen hade lyckan att få njuta sill otium 
med obrutna såväl själs- som kroppskrafter. Efter endast en 
kortare sjukdom avled han den 13 december 1914, efterläm
nande minnet av en ovan'ligt fin människa och en sann heders

man. 
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Ossian Berser. 

Då denne mans livsgärning så gott .som fullständigt lig

ger utDm området 'för Kungl. Örlogsmannasällskapets· verk

samhet, må det tillåtas mig att endast i största korthet lämna 

de yttre konturerna av hans levnadsbana. 

Född i Värmland den 13 februari 18<19 blev Ossian Ber

ger 1866 student i Uppsala, där han efter att först hava idkat 

filosofiska studier avlade juris kandidatexamen 1880. Efter 

Yederbörlig praktisk tjänstgöring blev han först assessor i 

skånska hovrätten, därefter revisionssekreterare och 1892 hä

radshövding i Norra Åsbo domsaga av Kristianstads län. 

1898 vald'es Berger till det ämbete, som skulle bliva hans 

egen tliga livskall, nämlig;en till justitieombudsman. Som så

cl'an verkade han nitiskt mot missbruk inom domarevärlden 

och det intresse, varmed han avgav sina förslag till förbätt

ring av lagarna , gjorde ha,stigt hans namn känt. 

Då Boström 1902 bildade sin andra ministär, ingick Ber

ger såsom justitieminister, i vilken egenskap han kvarstod även 

sedan Boström lämnat .statsminis terposten. Vid hela ministä

rens f aU på grund a v unionskrisen 1905 a v gick ä ven Berger 

från statsrådsämbetet och återtog sin domsaga. 

Det dröjde emellertid ej länge förr än han åter inträdde i 

det politiska livet , nu sås•om riksdagsman i Första kammaren. 

Bergcr, som undler sin första justitieombudsmannaperiod år 

efter år omvalts under nästan ständig opposition av Första 

kammaren, tillhörde nu denna kammares moderata parti , så 

länge ·detta ägde bestånd, och gick därefter som vilde. Han 

utsågs redan 1908 ti'll justitieombudsman n ens efterträdare och 

kom vid' dennes befordran tiB annat ä m bele år 1913 tillbaka 

ti'l'l den viktiga post, ·på vilken han först vunnit berömmelse. 

Varm förS'varsvän var Berger en bland de män, vilka satte 

sig i spetsen för den vi1ktiga nationelia rörelse, som åstadkom 

insamlandet av mcd'el för byggandet av pansarbålen Sverige. 

Likas·om övriga medlemmar av svenska pansarbåtsföreningens 
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st\l'else kaHades Berger till hedersledamot av Kungl. Orlogs-

111annasällskapet 1912. 
Berger lyktade sin verksamhet och gagnerika levnad den 

28 december 1914. 

tarl )'tenrik Ramsten 

var född i Götebo·rg den 30 april 1842. I-lans fader var kap

tenlöjtnant, sedermera karantänschef vid Känsö. Efter att ha

,·a genomgått krigsakademien å Karlberg och därunder delta 

git i sedvanliga sjöexpeditioner utnämndes Ramsten 18GO till 

sekund[öjtnant vid flottan. I enlighet med bruket på den ti

d'en tog' han under några år tjänstledighet fö-r att segla ti'll kof

ferdis. De erfarenheten han härunder samlade och de för 

hindelser han under dessa år knöt lwmmo honom säkerligen 

vid till pass under hans framtida verksamhet. 

Efter återinträdet i örlogstjänsten gjorde han tvärme år 

i följd långresor på korvetten Gefle. Till löjtnant utnämndes 

hnn 1866. 
Redian som ung visade Ramsten fallenhet för uppfinnin 

gnr och konstruerade han bl. a. elen båtfirningsapparat, som 

blivi t känd under hans namn och som i flera tiotal år var i 

bru k på nästan samtliga 'flottans fartyg. Efter sin övergång 

till lotsverket konstruerade han en lysboj, som före de nuva

rande agalysboja.rna allmänt användes kring våra kuster. 

Av delta .sällskap blev Ramsten tidigt ledamot nämligen 

rt>da n år 1869; dessförinnan hade han utarbetat och från tryc 

kPl utgivit en svensk-engelsk och engelsk-sv ensk nautisk ord 

bok . 

Hans tjänstgöring vid' flottan blev emellertid ej långvarig : 

eld var åt lotsver-ket som Ramsten kom att ~igna sina bästa 

kra fter. 
Redan som löjtnant lämnade han flottan 1870 och över

gick till lotsverket såsom lotslöjtnant och chef för dåvarande 

Landskrona lotsfördelning. Vid denna tid utfördes så gott som 
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all lotsning genom Oresund av danskar och all elen genomgå

ende trafiken gick genom Drogden. Ramstens första uppgift 

bleY alt bryta detta dianskamas lotsmonopoL På hans initia

tiv bildades ett pnivat Öresundslotssällskap med uppgift att 

J rån SYensk sida ombesörja lotsning mellan J( ullen och Falster

bo. Detta ledde till del på sin Lid mycket omtalade lotskriget 

i Öresund, Yilket avslutades genom deldarationen med Dan

mark den U augusti 187i3. Ni.irmaste följden härav blev, tack 

Yare Ramstens arbete, dels att svenska kronolotsar ans tälldes 

för genomgående lotsning i Öresund, dels alt fyrbelysning an

ordnades i Flinlrännan. En niista åtgärd blev alt Flinträn

nan uppränsad'es för mera djupgående fartyg. 

Vid den omorganisntion aY lotsverkets förvaltning, som 

iigde r um 1881 utnämndes Rumsten till lotskaplen och chef 

för Malmö lotsfördelning. Redan förut hnde hnn förordnats 

till skeppsmätningskontrollör i Malmö samt till led'amot i di

rektionen för Mal:mö nnvigationsskola, vars vice ordförande 

han sedermera blev. 

Livligt intresserad för al!L vad till sjöfarten hörde och 

särskilt för Malmö deltagande däri, ivrade han med framgång 

för Malmö hamns utvi.dgning, för anskaffande av bogserbåt 

m. m. Även var det på hans initiativ, som und'ervattenska

heln vid Trelleborg kom till stånd. Ramstens duglighet och 

praktiska förmåga togs även i slor utsträckning i anspråk vid 

kommittentredningar och dylikt. Sålunda användes han vid 

flera tillfällen som mellanhand vid unelerhandlingar med dan

ska marin- och lotsmyndigheter Yid mell::mhavanden i Öre

sund och för reglerande av lotsfrågor. Såsom sakkunnigt bi

träde åt Kungl. Järnvägsstyrelsen deltog han i regierandet av 

:'mgf~irjetrafiken mellan Malmö och Köpenhamn. Vid olika 

tillfällen biträdde han inom Kungl. Sjöförsvars-departementet vid 

uppgörande av förslag till nya skeppsmä tningsförfattningar. 

Hamsten var riddare av Svärds- och Vasaordnarna samt 

kommendör av danska Dannebrogsorden. 

1902 u tnämndes Ramsten till kommendörkapten av 2:a 

graden i flottnus resen· . Vid 1905 års omreglering a v lotsver-
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1,el. b lev han chef för södra lotsdistriktet, från vilken befatt 

ning han erhöll aYsked 1909 efter 39 års gagnerik verksamhel 

vid Jo tsverket. RamsJlen gick ur ticlen på nyårsnallen 1915. 

Begåvad med' en öppen, trofast och manlig karaktär ägde 

Hams len ,ett v-erksamt sinne parat med stor praktisk duglig

het. Hans mest framstående ],araktärsdrag var måhända den 

starka viljekraften, vartill kom stor energi, framstående orga

nisa tio nsförmåga och goda chefsegenskaper. På samma gång 

han Yisste all med små medel upprätthålla diciplinen var han 

111 y('kc t mån om sina unelerlydandes bästa. Den stora mate

ri el. fö r Yilken han stod i ansYar , ägnade han omsorgsfull till

syn och visade sig ptt sina inspektioner vara en vaken och nog

grann iakttagare. Själv uppfinnare ägde han stor förmåga att 

bedöma och utnyttja uppfinningar och nyheter , som tillhörde 

om rådet för hans verksamhet. 
F ör sjömännen och sjömansm issi·onen had e han ett varm l 

int resse och en av hans första omsorger, efter förflyttningen till 

Nfalmö, blev alt skapa ·ett sjömanshem, där sjömännen kunde 

komma under ·i·nflytande av Guds ord . Denna sjömansmission 

kan s~i gas hava var it hans särskilda skötebarn och hans glädje. 

Redan innan Ramsten ingick vid lotsverket förelog han en 

resa till Amerika för att exploatera sina uppfinningar . Om 

n'~an hiirvid~ag icke bl·ev så givandle, så kom den att i annat 

:n ·seende bliva av så myck·et mera ingr ipande betydelse. Hall 

liinlc nämligen cHirunder k~inna sin bliYande maka, Sarah 

Mary Mae Nair. I ·delta i.iktenskap, som tidigt avbrö ts genom 

makans fn'\nfälle, hade han två söner, Yilka båda gingo 'bort 

l'iire fadern, samt tre döttrar. Av dessa har en under flera år 

d'eltagil i missionsverksamheten i 'Kina . 

Fredrik Maurift Peyron. 

I nnan iinnu ett m ::mvarv gått till ända följdes amiralen 

Peyron i graven av sin äldste son Fredrik Mauritz, som avled 

den 8 jannari 1915 i en ålder av endast 53 1
/ 2 år. 
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Född den 2 juli 1861 i Karlskrona prövade Fredrik Pey_ 

ron på sjömansyrket såsom extra kadett innan han ännu u pp

nått 12 års ålder för alt seelan inträda på sin faders levnads

bana. Efter genomgången sjökrigsskola med tillhörande årliga 

sjöexpeditioner avlade han officersexamen 1881 och utnämdes 

till underlöjtnant vid1 Kungl. Flottan. De första officersåren 

tillbraktes med de sedvanliga befälskurserna i Karlskrona och 

sjötjänst under somrarna. Den s. k. backsofficersresan till av

lägsna farvatten hade Peyron elen förmånen att få fullgöra på 

fregatten Vanad·is under dess världsomsegling åren 1883--85. 

ALt han med' öppen blick och vaket intresse tillgodogjorde . sig 

de intryck en sådan resa erbjuder, därom vittnar de många 

episoder och iaktta:g~elser han hade att omtala, cl'å samtalet föll 

på det ang:en~i.ma Vana·d'isminnet. 

Efter någon tids tjänstgöring å flottans station i Stock

holm omväxianclle med sljötjänst genomgick Peyron åren 85 

- 87 Gymnastiska Centralinstitutets ·instruktörs- och gymna

sliklärarkurs·er. Hans länge närda önskan att i någon av de 

slora marinerna få vinna ökad erfarenhet och vi·dgade vyer blev 

1888 tillfredsställd, då l1an erhöll tillstånd att få tjänstgöra i 

franska flottan. Härunder var han i 15 månader embarkerad 

å slagskeppet L' Ocean samt i nära ett år å artilleriskolskep

pen La Couronne och S :t Louis. 

Efter återkomslen från den franska tjänsten följde en fler

årig tjänstgöring vidl Stockholms station i olika befattningar 

med sjökommendering under somrarna. Härunder dellog Pey

ron jämte andra sakkunniga på gymnasti·kens område i uta r

betandet av nytt gymnastikreglemente. 1900 förflyttades Pey

ron till Karlskrona, varest han tjänstgjorde till dess han läm

nade den aktiva tjänsten. Aven under denna tid ntr han regel

bundet .sjölwmmenderad nn-je år längre eller kortare tid. E f

ter beforcf!ran till kommendörkapten va r han sålunda efter 

\'artannat chef på pansarbåtarna Aran, Thor ooh Oscar II, i\. 

elen senare und'er d'en då för tiden betydliga tidrymelen av sam

manlagt nära 15 månader. Härunder förde han vintern 09-

10 fartyget på långresa till Medelha\'•et. 
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E n liten för Peyrons hjärtegoda personlighet belysande 

episod, som skildrats av märket A. l. uti Vår Flotta, må här 

:n1fii ras från denna rångresa . Det var ombord på en svensk 

nnga re Margareta, på väg från England till Venedig, juldagen 

1909 . Just då julmiddargen å Margareta höll på att avslutas 

rapporterades att en örlogsman, som läng·e varit i sikte akterut, 

\' al" svenska pansarbålen Oscar II. När avståndet minskats, 

sa att .signaJer kunde avläsas utbyttes julhälsningar, varefter 

p::wsarbåten styrde upp jän1sides m ed ångaren. Musiken sti:ill

des upp och över MedleJhavets blåa vatten förde den ljumma 

duclen tonerna av >> Du gamla, du fria ». »Sällan hade väl nå

gon a v oss », säger skildraren från Margareta, »med mera an

dak l lyssnat till folks~mgens melodi än denna so~iga juldag här 

nere i ·ett främmande farvatten , och med något av högtidlig

heten i ett Bragelöfte ljöd del åtminstone för mig, 'Ja, jag vill 

leva, jag vill dö i Norden'! » Efter della fö·rsta nummer följde 

ell helt litet !program av glada ju'llåtar och gamla smekande 

folkmelod]er, aldrig kärare för örat, än när man hör dem fjär

ran från dlen bygd, som fött dem och oss. Glädjen på »Mar

gare ta » över dlenna oväntade julkonsert var allmän, och även 

11tliindingarne bland besättningen medgåvo, att en dylik upp

märksamhet från en örlogsman torde vara ytterst enastående. 

Under åren 1906- 09 var Peyron chef för sjömanskårens 

skoJ.or; hans sista tjänstgöring vid flottan var såsom t. f. chef 

fi ir underoffi,cers- och sjömanskårerna i Karlskrona, då detta 

chefskap under mer än ett halvår stod ulan ordinm'ie innehavare. 

I Kungl. Örlo:gsm.annasällska pet invaldes Peyron 1903. 

Sam ma år var han förordnad som sakkunnig för utarbetande 

:w förslag till omorganisation av flottans sjömanskår m . m. 

Peyrons befodran till de 'olika graderna hade varit till löjt

nan t 1886, till kapten 1892, till kommendörkapten av 2. gr. 

1903 och av l. gr. 1909. Efter endast ett par års tjänstgöring 

i denna grad erhöll han 1911 avsked för att uteslutande ägna 

sig åt hovtjänsten. 

Redan 1898 hade Peyron utnämnts till kammarherre med 

tjiins tgör ing hos dåvarande kronprinsessan Victoria , vilken han 
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under flera år åtföljde på den sedvanliga resan till ljummare

luftstreck under vinterns kallaste månader. 1911 utnämnde~ 

Peyron till hovmarskalk och t. f. ch ef för Konungens hovstat. 

Et t år senare Ö.Ye rtog han definitivt hovchefsbefattningen och 

utnämndes till förslc hovmarskalk, vilken befattning han inne

hade vi,d sin död. 

Peyron var k omm endör av l. kl. av nordstjärneord en och 

r iddare av svä rdsorden sam l inn ehade därjämte ett betydande 

an tal utländska ordnar, varav må I~ ämnas storkors av danska 

dannebrogsorden och av italienska kronorden, s loroJTicer av 

franska hedlerslegionen sam l kommendör av preussiska kron

orden med' kmschan i briljanter. 

Fredrik P·eyron h ade a v sin fader ärv l de l ~idla och nobla 

väsendet, den högsinta karaktären . Synnerligen urban och för

bindlig till sitt väsen och i si tt framträdande och begåvad' med 

elt alltid sprudland e goH humör tillvann han sig varma sym

patier av såväl hög som låg, ovärderliga egensk aper på den 

höga post han senast beklädd e. Peyrons personliga förhållande 

till silt Kungliga herrskap var det allra lvckJioasle och erhöll 
.J o 

h an m ånga bevis på att de varma känslor av aktning och til!-

giv·enhet, som han själv hysle, ä ven vunnit gensvar. 

I sällsport hög .grad ägde han egenskaper som grunda och 

befästa de dygder, som karaktärisera sann vänskap, sant för

manskap och sant kamratskap. Som förman var han allas 

kamrat! De kamrater, som stodo honom niirmast, lära nog 

alltid minnas huru han s tändigt fö rstod all se allt från den ljusa 

sidan och även hade förm ågan att på ett oemotståndligt sätt 

meddela ancJira samma syn på sak en . Ä Yen den mulnaste måste 

lysa upp, då han trädde inom kretsen. Från de enklas te och 

vardagligaste företeelser, till och med från de vanliga tjänste

detaljernas utfö rand e, visste han a tt utvinna n ågon humoristisk 

sida, sam han med oefterhärmlig humor kund e framclra>ga. 

Han kund e .som få rycka s ina underlydande med för att 

vinna e tt gol t resultat och h os alla ingjuta den arbetsglädje som 

är första betingelsen för att nå målet. Hos den ungelom han 

nn sa lt a tt leda sökte han alltid a tt Yäcka och fostra de egen-
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skapcr , som äro sä rtecken för den öppne och ärlige mannen ,. 

egenskaper som h an i så rikt mält själv ägde. Att Fredrik 

pcyrons goda hjärta skulle giva sig tillkänna uti hjälpsamh et 

l' fll' helt naturligt och många äro s~ikcrt de, till vilk a han i rätta 

i)gonb1icket veta t a tt räck1 den hjälpand e handen. Han hade 

cll hjärta som få. 
E h uru omständigheterna fogade del så, att han kom att 

wmna det vapen han S'eclan unga år tillhört och vid vi lket han 

l'ar n u mt fäs tad', övergav han aldrig kärleken till flottan . Även 

seelan han uteslutande iignat sig åt h ovtj äns ten använd e han dc 

lilliä llcn, som, dliir erbj ödos för att arbeta för sjövapnets utveck 

ling. Det har sagts att det till dels var han s hänförda arbete 

under 1914 års för.s varsrörelse, som kom hans vacklande hälsa 

atl utsä ttas för prövningar , större i:i n hans krnfter förmådde 

biira och att han därav hemförde den överansträngning, som i 

sinn sviter , skulle bli den mera omedelbara orsaken till hans 

tidiga död'. Skullc .så vara förh ållandet, torde ingen vilja be

st rida, att det var i ett skönt och upphöjt syft es tj ~inst , som han 

offrade sina sista krafter. 

F redrik P eyrm1 var seelan 1893 gift med Adelaide Augusla 

Fonche d'Otrante. Tre barn, en son och tvenne döttrar äro 

.i iimte mak an dc, som närmast begråta förlusten av den m :'insk 

ligt att döma för tidigt bortgångna helgjutna pers·onligheten 

med det stora hjärtat och de ljusa förhoppningarna. 

Gustaf Oscar Peyroo 

iil dre brod er till elen n ågra måna der tidigare avlidne amiralen, 

var född den 5 januari 1828. 

Utexaminerad från Karlberg vid sjutton års ålder utnämn

des han förs t till underlöjtnant vid Livregementets dragonkår 

111en erhöll snart transport till Livgardet till häst . Några år 

senare, 1851, samma å r som Napoleon III gjorde sin s ta tskupp , 

g"enomgid' P.eyron ridskolan i Sanmur ·Och ava ncerade 1856 

tiU ry ttmästare. Redan 1864 befordrades han till överstelöjt-
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nant, vid husarregementet Konung Carl XV, och vid 41 års ålder 
finna vi honom sås·om regementschef för Skånska husarrege
Jnentet. 

Under höstmanövern i Skåne 1884 var Peyron chef för 
l~avalJ.eriavdelningen och befordrades senare samma år till ge
neralmajor och generalbefälhavare i 3. militärdistriktet, vari
från han följande år förflyttadles till 1. militärdistriktet. 1892 
befordrades Peyron till generallöjtnant, varefter han fyr a år 
senare lämnade den aktiva tjänsten. 

Friherre Peyron deltog livligt i .såväl det politiska som det 
kommunala 1ivet. Sitt inträde i det förra gjorde han redan på 
ståndsriksdagarnas tild såsom huvudman för sin ätt. Efter det 
nya representationsskickets införande invaldes. han av Malmö
hus iän i första kammaren, varest han kvarstod till 1873 . E fter 
denna tid var han vid olika tillfällen ledamot av andra lmmma
ren. Åren 1880- 82 var han ledamot av den parlamentariska 
lantförsvarskommitten samt var vid andra tillfällen dels leda
mot dels ordförande i olika kommitteer. Särskilt för fl.o ttans 
män torde hans verksamhet såsom ledamot av kmnmitten angå
,ende san1:mansJagning av lant- och sjöförsvarsdepartementen 
böra ihågkommas, på den grund att han, den ena av armens 
representanter, avgjort molsatte sig sådan sammanslagning. 

På hösten 1887 kallades Peyron, som då var general och 
riksdagsman, till Konungens rådsbord såsom chef för lantför
svarsdepartementet. Redan i februari följande år blev det emel
ler tid ministärförändring med anledning av de då pågående tull
·striderna, varvid även Peyron lämnade statsrådstaburetten. 

Sin kommunala verksamhet började Peyron i Stockholm, 
där han när de nya kommunallagarna trädde i kraft år 1863 
valdes till stadsfulLmäktig. Det var emellertid i Helsingborgs 
samhäile, som han huvudsakligen kom att verka såsom kom
munalman. År 187 5 valdes han där till stadsfullmäktig och 
utsågs l'eclan samma år till vice ordförande samt till ordförande 
i drätselkammaren. Såsom kommunalman verkade han till 
1910 eller mer än ett tredjedels sekel och 'har därunder gjort 
betydelsefulla insatser för Helsingborgs stads utveckling. Under 
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!\ren 1889-1893 var han inspektor vid Helsingborgs högre all

männa läwverk. 
F riherre Peyron var även en intres.serad frimurare och in-

" ·111 mväl på detta område en led'ande ställning såväl inom 
lO t> . o • Il 
stad'en som provinsen ; sedan 1891 vnr han nddare av Carl XI . :s 
orden . Redan dessförinnan hade Peyron erhållit svärdsordens 
storkors, vilket han år 1902 utbytte mot serafimerkedjan. Av 
utliind ska ordensutmärkelser innehade Peyron bland andra 
storkors av Dannebr.ogsorden och av Badiska orden Zähringer-

Löwen . 
Till heders!ecl!amot av detta Sällskap kallades Peyron 189G ; 

ledamot av Krigsvetenskapsakademien var han sedan 1881. 
Såsolll' militär förvärvade sig friherre Peyron icke blott all

Jil i1n sympati och aktning utan även en ansedd ställning såsom 
snkkunnig fackman i vad rörde vårt försvarsväsende. 

I likhet med .såväl sin fader som sin broder blev friherre 
P c\'l'Oll tidigt fäst vid hovet. Ar 1858 utnämndes han till adju
ta1~t hos' konung Oscar I och året därpå till kammarherre hos 
iinkcdrottning .Josephine. E fter avgången från den aktiva mili
lii rtjänsten ];.allades Peyron ånyo till hovet såsom överslekam-

marherre. 
Mängden av uppdrag, dessas skiljaktiga områden, det .för -

troende smn under en lång levnad visats friherre Peyron Icke 
hlott från konung och regering utan också från medborgare 
inom olika korporationer, allt detta visar att 'han var en man 
nwd egenskaper vida utöver de vanliga. Med arbetssamhet och 
lu st a tt sätta sig in i föreliggande frågor förenade han ett klokt 
nch crott omdöme, lätthet att uttrycka .sig och frihet från över
drift:r. Hans väsen var förbindligt och vinnande och särskilt 
inom Helsingborgs samhälle, som han vid sin död tillhört i nära 

Ptt halvsekel, var han högt uppburen. 
Friherre Peyron hade den stora lyckan att trots sina 87 år 

niistan in i diet sista vara i besittning av obrutna kropps- och 
själskrafter. Endast de sista veckoma före sin bortgång, den 

:10 mars, var han sängliggande sjuk. 

Tidskrift 2 Sjöväsendet. 



- 416 --

. Gift är 1853 med Söster Pauline Kalhinka Duc, syster til l 
anuralen Peyrons maka, var han änklino sedan 1909 H 

~ · an 
efterHinmar tre söner, av vilka endast den äldsta valt militär-
yrket saml en dotter, gifl med kammarherren, friherre Gustaf 
Ramel. 

Olof Eril( Gustaf Norrbohm 

!'öddes i Kristinehamn den 10 augusti 1843. Förs! vid nära 20 
års ålder ingick han som kaelett vid Karlberg, varifrån han 1865 
ntexaminerades och utnämndes till sekundlöjtnant vid flotta n. 
I likhet med många andra lönlösa unga sjöofl'icerare log Norr
bohm under de första officersåren tjänst på handelsfartyg för 
att både erhåNa 'inkomster och förvärva erfarenhet i sjömans
yrket. 

Aterkommen till tjänst vid flottan dellog han 1867-68 i 
långresa med korvetten Gefle till Medelhavet. Knappast hem
kommen härifrån får ha.n begiva sig på en nära treårig tjänst i 
engelska marinen ~'\ren 1868-71. Denna lid tillbringade han 
mest till ,sjöss å olika fartyg, Bellerophon, Revengc, Royal Alfred 
och Defence på expeditioner i Norra Atlanten, de Västindiska 
farvattnen och Medelhavet. Ä ven fick han tillfälle följa skjut
övningar å det gamla linjeskeppet Excellent i Portsmouth. 

Ej långt efter hemkomsten finna vi Norrhohm, ehuru fo rt
farande undedöjtnant, såsom navigeringsofl'icer å fregatten Va
nadis' under en nära årslång expedition till ~ledelhavet. 

1873 befordrad till löjtnant tjänstgjorde han under de föl
jande åren 1 olika befattning:ar i land, varibland må nämnas i 
generalstaben samt såsom adjutant hos chefen för flottans mili
tärpersonaL Under flera somrar var Norrbohm kommenderad 
officer å kadettfartyget, först Norrköping, därefter Saga. 

Aren 1881-82 var Norrbohm adjutant i Sjöförsvarsdepar
tementets Kommandoexpedition; sistnämnda år an trädde han 
ånyo ,en långresa, den fjärde i ordningen, d'enna gång också på 
V8nadis ·och till Medelhavet. Befordrad till kapten 1883 blev 
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tu1n några år senare chef för b:itsmanskompani i Norrland och 
dii re ft er informationsofficer i underbefälsskolan i Stockholm . 
Sjiikommenderingarna kommo numera sparsamt; 1884 är han 
sekond på Drott och några andra somrar chef på l;;anonbåt. 
Hans sista sjöexpedition var såsom sekond ~t Freja, d'å detta 
fartyg var flaggskepp i 1890 års eskader. Under denna expedi
tion befordrades Norrbohm till kommendörkapten av 2. gr. , 
vare fler han 1892 kommenderades till tjänstgöring i flottans 
stab. Såväl före som under denna tFinstgöring ,gav han flera 
betydelsefulla uppslag, som han visserligen icke sjiilv fick full
fö lj a, m~n av vilka en del sedermera kommit till u Iförande. 

L edamot av vårt sällskap blev Norrbohm 1874. Från hans 
penna föreligger i S~illskapets tidslnift ell synnerligen förtjänst
hllit arbete med tit el : >>Försök till historisk överblick av stri
derna om Sveriges .sjöförsvar, dess uppkomst och utveckl ing 

1md er innevarande århunMade jämte därav föranledda betrak
telsen. Detta arbete, som sträcker sig över årgångarna 1881-
85, vittnar om ·grundliga studier och djupgående insikter i vår 
flottas inre hi,storia och har ett beståndande värde. 

Norrbohm var en högt begåvad, kunskapsrik, plikttrogen 
och för sitt yrke livligt intresserad man. Under sin krafts dagar 
,·ar han känd för stor duglighet och åtnjöt stort anseende, icke 
minst bland jämnåriga och yngre kamrater, vilka senare han 
ofta ,stödd!e och uppmuntrade till verksamhet. Själv hade han 
en stark verksamhetslust, förenad med en utpriiglad självstän
digh etskänsla och en oböjlig viljekraft. Del ligger nästan i sa
kens natur , att .sistnämnda egenskaper skulle vara svåra att 
fiirena med disciplinens fordringar. För att en teckning av 
Nor rbohms bisarra lmraktär ej må bliva vilseledande t-orde man 
icke böra undlerlåta alt nämna, hurusom i detta avseende slit 

ningar mer än en gång förefunnas. 
Vid tidpunkten för sin tFinstgöring i flottans .stab drabba

des Norrbohm av den olycka, som avbröt hans sjömilitiira bana 
och .satte sin prägel på hans återstående levnad. Han träffades 
nii mligen av ett slaganfall, som förlamade hans högra arm och 
ben ·och från vilket han aldrig h lev fullt återställd. Uneler en 
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längre vistelse på Kanadöarna sökte han återvinna hälsan 111 , en 
torde endast ha ernått någon förbättring. 1894 upphörde han 
at"t aktivt tj.änst"göra, ehuru han först åtskilliga år senare upp
nadldre penswnsaldern. Under den långa tid han var dömd till 
r·elativ overksamhet, kan man väl säga att det var lmns starka 
viljekraft smn höll honom uppe. Under en följd av år försökte 
han sig på lantbruk för att som han själv uttryckte det , ur en 
lmrg lo r va söka draga en mag·er näring ,, . 

S,itt intresse för sjövapn~t bibehöll han alltjämt och tog sig 
detta bland annat uttryck uti att han understundom till veder
börande marinmyndighet insände frukten av sina studier och 
sin tank·everksamhet på detta område. Under de senare åren 
bodide Norrbohm i Karliskron a, där man stundom kunde se 
honom ute, endast med svårighet förflyttande s·ig. Såsom ett 
bevis på hans intresse och verksamhetslust in i det sista, må 
anföras att han under 1914 ars mobilisering av Karlshona fäst
ning, med möda släpade sig upp på Befälhavande Amiralens 
expedition och anhöll att bli tag·en i anspråk för någon tjänst
göring vartill han kunde befinnas duglig. 

På sista tiden avtynade han alltmera, t ill dess han den 28 
sistlidne oktober gick ur tiden, efterlämnande maka, född Ren
mark , •och tre barn, en son och två döttrar. 
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Några ord om uppfostran och utbildning 
av Flottans personal. 

("\ nförande på högtidsdagen av vice Ordföranden, Eommendören m. m. 

Greve H. W. Hawilton.) 

I. Det sätt varpå nationerna förmå tillgodose bemannings
heh ovet 1å sina örlogsfartyg ],ommer säkerligen att väsentligt in
\·erka på, vem .som i en pågående kraftmätning till sjöss kom

mer att gå segrande ur striden. 

Det senaste stora sjökrig·et i Ostasien har bekräftat riktig
heten a v detta på s tåend'e. Ryssarnas sjökrigsma teri·ella resur 
ser Yoro vid krigets början ej underlägsna japanernas, men he
fiilel saknade det initi ativ, och besättningarna den övning, var
fii rntan inga större framgång:ar inom sjökdget stå att vinna. 

J\atas trofen vid Tshusc..:hima får mia1st lika mycket tillskri
' as pers·onalens relativa underlägsenhet och sämre skjutskick
ligh et, som ryssarnes delvis föråldrade fa·rtyg. Med japanska 
Ilesättningar på de ry.s·ka fa·rtygen torde utgången kunnat bliva 

rn annan . 

Att från nu pågåendle världskrig draga några slutsatser an
gaende pers·onalens utbildning torde vara för tidigt. Endast 
sa mycket kan man säga på grund av kryssar- och UVB.-kriget, 
att den enskilde befälhavarens initiativ, mod och beslutsamhel 

mer än någonsin fått göra sig gällande. 
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Det giillcr s~ik erligen inom krigaryrk et likafullt 50111 mom 

:tlla andra, all framgången beror på individens du"liah et l ' 
.. , b b angt 

mer an pa de resurser, som sl:'\ till hans förfogande. 

.. För en_ lit en nat ion som y[\r år de t Yiktig:n·e än för de 

s l<m·c och Pikare liinderna , all krigsfarlygens bemannino blir d 
l .. t .. T -. b en 
~as a _ 1110.]/ga. Endast .!)ä d'ella område knn man m ed hopp 

Llll f' amgant; upplaga lavlan med dessa , och tro , att underlän. 

s~nh eten i materielens k\·anlitel skall e rs~i ttas genom bcsäL~
nlllgarnas hiigre b ·a lilct. Det YOre siikerlioen IYcklio·t 0111 de'll r . b . b ' na 
11 PP attnmg allmiint nmne gilland e och nwr beaktades, än som 
n 11 o l'! a ii r fall.cl. 

E n lång fredsperiod medför giYet, alt p.cnnans man Iält no<> 

~tppsknltas högre ~i n svärdets, att arbetet Yid skrivborden oc~ 
tno111 iiYcrsty rclsc rna skaffa större m erite r ~in del m å no·en .n·ånu 

1:1'indre bemärkta arbetet Yid truppen , h cnså blir det\.itt
0

110~ 
f restande för in d i viden alt söka göra sig uppmärksammad ge~ 
no111 att f ram komma med pappersreformer a v alla dc slag, var i

~Jland man ofta kan säga, alt det goda icke iir nyt! och del nya 
tcke gott. 

Flolian uis~ill es hiirigenom liitl för faran all som frans

miinnel_l k~lla del bli: lrotJ paperossier . varmed följ er beniigen

heten for o_~' crcentralisering och dänned sammanhängande ten

dens all doda all förmåga till initiatiL Hiirom skriYer den 

bindc engelskt' am i r~llen Sir Cyprian Bri,dge : >> Denna fa ra är 
n,u sti)r re iin .f'örr lt'll f·<·J·l].<l 'l \. 'l it 111 t I I ··· · , . · ' es a <e en aY IJansten o·m-
bord i ,·ftra dagar iiger mm tl fnri~' g, som tillhöra. flottor eller 

eskadrar, i d'ylika ha r Yar och en utom högste befälhavaren en 

~:ör _mn n s blicka r som beYaka sig; o c h högs te bcfälha Ya ren sj ä h· 

a~-· tng~ lt,_nda sj ii lv.ständig, ha n ft1r ofta mottagn direktiv och till

raltavtsnmgar fn'l n dc centrala m yndigh ete rna. Detta förhål

land e måste nödv.ii ndiglvis hos officeren föda ovana a lt hand la 

pa egen hand och ökar i hög grad anta let aY dc individ er som. 

då de sUillas ansikte mot an s ik te m ed någon oförutsedd' hån 

~ldse, a lltid aYVakta eller om det iir möjligt bcgiira instmktioner 
tnn a n dr d\.ga eller kunna före inga sig n t1gob>. 
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Sammn förfaltare ,·arnar ock för en överskallning aY ma

ter ielens betydelse på personalens bekostnad och säger: >> ~'lan 
sk all finna , att på grund av de m ånga djärva och löftesrika upp

. 1 ~ o· som nu komm er till synes vis :.'t vis materi.elen , en tendens 
s ( l~ · 

<,.<·J·
1
. si" oällande som är ytterst svår att motstå , nämligen all 

:-t • ~ n ' . 
\
1
elrakta materielen s·om e lt viktigare element i krigföringen än 

den har rätt att vara. Restlitatel av att skatta å t nämnda ten

eten s hli r , s·om vi ofta se tt, att man anser materielen och studiet 

fl\. densamma som ett långt viidigare element i krigföringen än 

del m ora liska och män skliga. Vid personalen~ utbildning, en 

ki nkig sa k i och för sig, tillkommer därför j, våra dagar ytler

ligarl' en svårighet, n~imligen att vi m åste bekåmpa böjelsen 

nit giva en o tillbörlig stor vikt och betyd else åt det r ent materi -

clin elementet>>. 
För all granska utbildningen inom alla .kategorier får man 

biirjn med! otl'icersulbiklningen. Denna är nu helt och hållet 

on!lagd på en ny bog, till det bästa får man hoppas, om man 

ock ej ä r böjd att tro den vara likvärdig med den gamla. I-lär

vid måste betänkas , a tt misstag m ed avseende å befälsutbild

ning uneler fredliga tider ej visar sig förr ån efter en halv mans

Mdcr, då kadetten hunnit så långt i graderna, all han fått befäl 

och ansvar, och att en rä ttelse av misstag h ärvidl ag återigen 

Lager lika läng tid , innan den kan göra sig gällande, å tminstone 

inom de h ögre graderna. Det viirsta i1 r dock, ::~tl misstaget ofln 

nldrig b~ir uppdagat, förr än krigels bistra verkl'ighet giver utslag, 

och då ti r cl'ct för sen t att råda bol. Otrolig vikt ligger följakt

lige n diiruppå, all office rsulbiklningen lägges r ~ilt . 

Erfa renhel-erna fr ån kotl'erdiflollan har m ed ångans infö

rande oc h manskapels uppfostran på ångfnrtyg givit vid hand en , 

:li t tillgå ngen på goda fartygsbefälh::~vare minskats. T de fles ta 

sj iifnrande länder har man för att söka avhjälpa denna brist 

mast bilda sä rskilda föreningar för anskatTandet av segelfartyg 

av sedda för utbildning av goda fartygsbe fälhava re. 
Simlie man ej , vad örlogsflottan beträffar, härav kunna 

dragn den stutsats, att det vore klokt och välbeWnkl , 0'111 sjöoffi

cerens utbildning ock i någon mån kunde försiggå p ~1 segel-
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fartyg? Det kan ick,e fömekas , att denna utbildning sl>apar icke 

blott sjövana, utan i högre grad än något annat sätt beslut. 

samhet, sinnesnärvaro, vakenhet och mod , egenskaper av sär. 

skiH stor betydel,se för elen nutida sjökrigmen . Hastiga och 

kloka beslut bidraga mer än något annat till framgång och s·eger 
i kommande sjöslag. 

Och för oss skulle en dylik utbildning å segelfartyg mycket 
enkelt kunna å·staclkommas genom att låta första årets kadetter 

tillsammans med' sista åre ts skeppsgossar i början av september 

månad varje år utgå på en 9 månaders långr,esa till sydligare 
farvatten. Härtill kunde måhända »Freja >> ännu anYändas, om 

hon försåges med lämplig rigg, Hittskött oc.h lättbärgad sa mt ett 

Dieselmotormaskineri, s~om med 6 a 8 knops fart kunde tag·a 

henne ur oc.h in i hamnar samt användas uneler skjutövn ingar 
med artilleri. 

Utom den önskade litbildningen vunnes härmed , att flo ttan 

under vintertiden ej berövades ett av sina stridsfartyg, ävensom 

att driftkostnaden antagligen konune att ställa sig myc.ket lägre 

än med >> Fyl\g'ia ». I händelse det ej befinnes lämpligt att för 

detta ändamål omändra Freja, bör i så fall ej kostnaderna för 

anskafl'andet av annat lämp"ligt fartyg Yerka avskriickande. T y 

denna utgift blir lik väl försvinnande liten, jämförd med värdet 

av de fa1iyg, vilkas riktiga förande under såviil krig som fred 

utgör villkoret för Hottans möjlighet att lösa sin uppgift. Det 
är ,Mcle dyrare oc.h farli,gme att ha dåligt utbi]d,at befäl, än att, 

för ernåendet av till6ic.klig oc.h lämplig utbildning, härför an
skatTa särskilda övningsfartyg. 

I övrigt torde kostnad en för ett övningsfartyg, varå ä ldsta 
å}rskursens skeppsgossar vore ute från början av oktober oc.h 

till slutet av april, kompens·eras genom den besparing i kasern

utrymme och därmed förknippade kostnader för n~' - eller t ill

byggnad av kasern , SO!Jll annars måste bliva en följd av en even

tuell indragning av skeppsgossekåren i Marstrand. Troligt ä r 

oc.k, att utsikten för gossar att på detta sätt få komma ut oc.h se 

s~g om i världen ej så litet skulle bidraga till skeppsgossekårens 
rekrytering. 

Det har sagts, att man bör öva s1ig på samma fartyg, som 

lll S ka ll slåss Detta ultr,·c.k är sant, så snart jag kommer så 111 < . • J 

l, 11 o[ som tJill inövning och sa mmanförandeL av alla för s triden a :--. 
nödiga faktorer, men har i ingen m ån någon tiHämpning på upp-

fostran. Denna skall lägga gTunden oc.h måste ske oberoende 

3
, , !JliYande övningar oc.h vara inriktad på frammanandeL och 

utn ?cklingen av spec.iellt de sFils- oc.h kroppsegenskaper yrket 

kriiYcr . Åsidosättes detta , i det man i ett för ticliigt stadium 

fiister mer vikt vid största möjliga kunskaper och färdigheter 

ii n ,· id de moraliska egenskaperna , blir överbyggnaden för tung 

Den s\·aga grunden sYiktar, oc.h det hela kan vid påfrestning lätt 

störta samman. 
I fred blir denna påkiinning sällan så hård, då däremot 

kunskaper och färdigheter komma till sin fulla rätt Prestelsen 

bl ir d'är för stor att unelerskatta det moraliska elementet under 

utbi ldningen och så gott som uteslutande öva krigsmaterielens 

hand havande, ty i fred är det enelast resultaten härav, som bliva 

s~ nlig·a, M,en vi böra ju söka dana oss för striden, oc.h d å gör 

s~ig mod, beslutsamhet och initiativförmåga väl så myck et gäl

lande som kunskaper oc.h färdigheter. Naturligtvis gäller här 

»at l det ena göra oc.h -det a ndra icke låta » . 
.Tu högre upp på den militära rangskalan ju större moralisl> 

kapacitet kräves. Vid uppfostran av blivande befäl oc.h under

hefii l bör detta ihågkommas oc.h intet underlåtas som kan bi· 

dragn härti<lL 
Är·o vi materiellt underlägsna , böra vi som sagt söka skaffa 

oss besä ttningar överlägsna våra eventuella motståndare. Och 

da det alltid är lättare att Yi.il utbilda en mindre kontingent så

som Yår, än andra länders ojämförligt större, haYa Yi häri ett 

fi"n·s teg framför de stora nationena. 
Men i så fall bö·ra vi eJ blint följa samma metoder som 

dt\ utan gå våra egna, av oss själva utstakade vägar. Och hår
till hö.r förvisso en första utbildning å segelfartyg för blivande 

befäl oc.h underbefäl. 
J motsats till mot förr skulle naturligtvis denna utbildning 

pa ett m ed rigg försett långresefartyg ej avse att låta segelföring 
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och segelexercis bli\·a md/ utan endast medel för såväl själens 
som kroppens lämpliga utdaning för modern örlogstjänst Ingen 
tid finge användas på de gamla rekordens uppnående i avseende 
a bärgning och skiftning av segel upp- och nedtagning av bra111 _ 

stänger och bramrår m. m. Iakttages clella , kommer tiden även 
att räcka till för nödig undervisning i modern krigsmateriel och 
dess a nvändning, vilket i.ckc under några villkor får underlåtas 

En brist i nuvarande officersutbildn1ingen synes mig vara: 
att de yngrr officerarna ej erhålla nog övning i skärgårdsnavige
ring efter kortet; i ledgång efter märken finnes mer vana. Detta 
påstående grundar jag dels på flera omdömesgilla officerares ut
sago, clel.s på egen erfarenhet. Och at! så är förhållandet fö r
står man l:~itt, d:'\ en chef å pansarbåt nicippeligen vågar anförtro 
båtens framförande i de trånga skä rgårdslederna åt de ombord 
kommenderade nyutnäm nde ,ofl'icerarnc. Dessa få i regel en
dast >> följa merh> navigeringen , vilket icke på Wngt när giver 
den övning, S·om när man .själv har befälet, kännande ansvaret. 
Särskilda övningar i skärgårdsnavigering ombord å kanonbåt 
eller torpecl1;:ryssare för yngre subalternofficerare är säkerligen 
av behovet. Torpedbålar lämpa .sig mindre väl härtill, dels på 
grund av si tt ringa djupgående och dels d'ärför alt de äro för 
låga. 

Men varken teoretiska eller praktiska knn sknper bliva, hm 
nödv~1ncliga de än ärro, till fyllest för den moderne sjöoffice ren . 
Det larvas något mer ·och i de högre graderna med självs tändigt 
beficil viktigare och det är mod, .såväl fysiskt som moraliskt, 
snabb uppfattningsförm åga, initiativförmäga och djärv beslut
samhet , för att en modem fl.olta skall kunna komma at! fy lla 
sin, uppgift och lämna \'a lu ta för de stora lwslnader nationen 
offrar för dess upprälthå llande. 

Anlagen h~irför finnes i större el ler mindre grad medfödda. 
men bcl1öva under alla förhålbnd·en utv ecklas genom lämplig 
träning och uppfostra·n. 

U n der krig framtvingas dessa egenskaper så smån ingom . 
och urvalet av de Himpli•ga befälhavarna bli ver relativt lätt, men 
det iir di\ Yi:il .sent. Under fredslid måste man därför iiven här-

l 
"söl··ct bereda sirr för kri<>el Del ligger vikt .uppå all söka ,·id nl:"' ~ "-<" (_ b u · .. ... .. 

l 
n sa"d'ant befäl vilka äro karaktarer med vli.Ja och mod 'tL n n.. . < , • • • 

t . 
1
.
1

,,.a ansvar och mäktiga at! i sm mån mgjuta samma egen-·dt ,,., .... l T l 
' ·n ll'r hos sina under lydand e. Benägenhelen att S.Ja v v1 JH JC -
sl" l o 'Il l l d "' ·lsS cri"HI ·· 111 ·1 all·t· och aldrio· överlala II• une er Y anuc en \ t> ' s l t-llll '(_ ( c b ~ . • ... 
: . s'iilvsländighet kan i en liten marin , mecl und er fredliga tor-
,t \ . .l f d f" el . )lål ln nd en väl l'itet verksamhclsfålt, bliva rcs~an c oor e 111 -

ti sk l' befälhavarne, som brinna av lust all utratla nagot. !.~a~1 
.1 doek ihåokomma flll andrfl skola efter honom taga befalet , 

111 • t> F .. 
och del gäller att härtill skapa dugliga och skickliga män. ~or 
all la såd'ana, vilka ej bäva tillbaka för ett ansvarsfu·llt· beslut 
och ic ke alltid först vilja >> höra sig för» , måste man 1 hd giva 
dem någo t så när fria ty•glar utan att släppa kontakt en med 
tjii.nslcns gång. Det kan ofta innebära mer mod aU åt andra 
nn l'iirl ro etl uppdrag a\· vik! än all själYa ulföra detsamma . 

1 cle många skildningar av amiral Nelsons li v framh å llas , 
hu ru som segrarne vid Abonkir och Trafalgar icke så mycke! 
berodde på ett ögonblickets snilledrag - . som på del förbere
dande arbete Nelson nedlagt genom samtal och resonnemaug 
med sina underlydande kamrater om olika taktiska stridslägen 
och genom a ll på så vis .sätta dem in i hans egna planer, så att 
de ,;J ro i full! samförstånd med sin chef, när handlingens ögon
IJii <'k liireJåo. Genom sitt vinnande och älskvärda sätt visste 
ha 11 mer ä1~ dc flesta att göra sig älskad' och uppskatlad för 
ut om del förtroende han ingav hög som låg. 

T-hri Ji..,.oer naturJiotvis en s tor styrka hos en befälhavare , { - bb b • . 
mC'n elen gåvan iir ej a l'l om given. Del förtr·oende och elen tilllt 
dt•n s tore amiralen säg.es hava hyst för sin besättning är ock 
knrak tiiristiskl. I sina brev framhåll er han alltid kraftigt sina 
undc rlvdand es förtjiinster, och ofta finner man h onom förtjust 
sii ga, ~:u han ej kan tänka sig bättre besättningar, varibland 
han ej vill byta ul en enda man. 

L igger icke häri någ.ot all begrunda och måhända efter
likna . Förtroende alstrar ansvarskänsln, som i sin mån sporrar 
l iii ytterligare anstdingningar och ökad god vilja att visa sig 
:t nsvare l viird'ig. l längden torde man komma längre genom 
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alt Yi"idja till människans ambition än genom att fordra slavisk 
lydnad , ås tadllwmmen medelst hårda ord och ett aiitför stramt 
lwhandlingssätt. 

Vår undier<officerskår är i s~ort selt en mycket kunnig och 
:>likttrogen ],år, men även här skulle större förtroende och mer 
~;jälvständighet lämnat från befälets sida åstadkomma en sterr :s-
ring av deras tjänsted1t1glighet såsom självständigt befäl, vä 
behövlig under krigstid. Det är i1 vår tid med dess hastiga 
tempo ej nog att enelast lära sig lyda och sam vets:grannt utfö.ra 
mollagna befallningar. situationerna förändra sig så raskt, att 
nya order eller instruktioner ofta ej hinna inhämtas . Ind ivi
den, i synnerhet den i någon ledande ställning, såsom fallet är 
och ä nnu mer i krig kan bli med UO., måsle tränas i att tänka 
och all tänka självständigt. Men härför fordras, att de lämnas 
större frihet att handla på eget ansvar och få erfara följde rna 
därav. Genom att befälet har uppmärksamheten riktad' på 
detta önskemål kan säkerligen Yinnas mycket med avseende !'1 
underbefälets krigsdugligheL - Ä ven för dem bleve öv ning 

skärgårdsnavigering, speciellt för torpedstyrm~in , till stort 
gagn , d'å de o.fta måste på eg,en hand söka sköta navig.eringen, 
under det officeren vilar eller ~i r på annat sätt upptagen. Nu 
fordras detta av dem ulan föregåend e skolning. 

Vad till Sli'sl angår g.emensk apen a våra fartyg, så torde 
mot utbildningen i stort sett ej vara något att anmärka, om 
ock sjödugligheten och sjövanan måst allt för mycket försum
mas på grund av det stillaliggande vå ra övningsavdelningar 
utav kostnadshänsyn långa ticler äro dömda till. Möjligt ä r 
.i u, al t >> sensation >> tmcler en sjöstrid blåser bort all sjösjuka, 
något som man, vad ,·åra besä ttningar beträffar, måste hop
pas, ty i annat fa ll finge vi i dåligt och blåsigt Y ä der a v stå 
från att tänka på att bjuda batalj , då utgång•en av en sådan, 
med en avsevärd del av besättningen sjösjuk , väl vore given. 

En tid bortåt har röster höjts för införandet i vår flotta 
a,· den s. k. >>förbanclsprincipen >> , d. v. s. personalens uppdel
ning i de fartygsförband, på vilka de äro mobiliserade, obe
roende av tjänstgöringsplatsen i land eHer ombord. Principen 
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iir givetvis riktig, ty först g'enom en längr_e tids gemensam 
···

11
staö rina kunna fartygsbesättningarna bhva ett homogent tFt . b b . . . l~ e iL dä r var och en förstår elen andra, och alla shtnmgar och 

fri ktion er så småning•om n en traliseras . Inom sådana för~~~~1d 
~;:unde uppfostran och utbildning bedrivas m ed större moJhg· 
bel av individuali·sering och bibehållandel av intresset hos man
skape t, samtidigt m ed att instruktörens arbete komm e att skän
ka denne större intresse och glädje. Manskapet slu ppe att så -· 
som nu måste .ske ställas under nya lärare med nya metoder, 
,·arYid ofta blir fallet , alt upprepningar av redan inlärda lam
skaper för.ekomma . Detta slappar intresset hos eleverna, SO'~l 
därinenom lätt slöa till och bl·i uttråkade. Tyvärr är det har 

b -· som så ofta i l'i'vet ett stort svalg' mellan princip och dess moJ-
Ii ghe l av förverkling. Det ena du vill och det andra du kan. 
v'arför vi i vår flotta, enligt min uppfattning, ej nu kunna in
föra förband över ant, beror först och främst därpå, att vå1 
bemanning under fredstid icke mots,varar mobiliseringsbehovet, 
och att av denna bemanning finnes ett avsevärt antal vakanser. 
Det är sålunda omöjligt att för vissa fartyg utse en viss bestämd 
m:mskapsstyrl,a. Med samma folk är jag nödsakad bemanna 
olik a fartyg, och när brist uppslår på ett håll fylla från ett 
annat. Funnes för varje fartyg dess fulla besättning jämte 
ersiillning,smanskap alltid i tjänst, ja, då ginge lätt att reallisera 
förbandsprincipen , under förutsättning att det andra skäle t för 
a tt nu ej så kan. ske - ökade kostnader - bleve m:danröjt. 
Genom värnplikts tidens utsträckning har dock ytterligare ett 
steo tacrits föT möjliggörande av d·etta önskemål. 

b Nt: pågående stridsberedskap hos flottan och såsom följd 
därav bibehållan-det av samma besättningar under samma be
fäl och underbefäl en längre tid , visserlig-en med rätt så stora 
ombyten, har visat sig mycket fördelaktig såväl disciplinärt 
som ur krigsberedskapssynpunkt. Med kYarslående i samma 
fa.rtvcr lära de ombordvarande känna och förstå varandra och 

" b . el ii,·en underl;:asta s ig förefintliga obehag, då de begnpa, a lt ·essa 
framtvingas av förhållandenas krav och ej på grnnd aY veder
hörandes mindre goda Yilja. 
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Sdirighet.en i all skaffa tillräckligt slammanskap har ick 

regel berott på sm:"t löneförmåner utan , man kan säga, ute~ 
slutande därpå , att manskapet ej trifts med t]'ilnstcn De f 1·11 . · · · na 
lrvel ombord a!Hför enahanda , när tillfäUe till gång och besök 

utländska hamna r sällan eller a ldrig förekomma. Ä ven själva 

exercisen blir litet givande och tråkig . I allmLinhcL föredrage r 

folket ett verkligt arbete såsom kolning framför clt ideligt upp

repande av samma övningar. Dc behöva kroppsansträngninrr 
förorsakande trötthet , varefter Yilan blir en njutning. Hä r~ 
fiin1 lan kan ingen l revnncl och tillfredsställelse i längden upp

nas. Av stor .betydelse är därför alt ombord i fartvu allt oöres 
" ,.., b • 

för att det beredes manskapet sysselsättning och när så ske 

kan förströelse. Svårigheten l.igger i att skaffa omväxling, även 

all, sedan en övning fullgjorts väl, ej genas t upprepa den

samma endast för att fyJila ut en övningstid. Då är bättre att 

lata manskapet b li va led1iga. Man bör söka ordna övningarna 

. 'i~l, att ett ideellt mål .eftersträvas, och bör man sök a slå rekord , 
en väg som redan är beträdd. 

Med de nya krigslagarnas ikraftträdande ' ' id nästa å rs
skifte har svårigheterna ntt disciplinera dåliga elem ent och 

göra dem till d:ugl<iga och n yk tra karlar ökats genom straff

måttens minslming. Så får arrest ej ådömmas av annal än 

krigsrätt och under en tid av högst 6 dagar. Aläggandet av 

kasernförbud samtidigt med släparbete får ej ske, ej heller 

innehåBandet av avlöning. Såsom en egendomlig molsats t ill 

upphävandel av den sistnämnda >> till6ittavisnin"el1 » vm J·a." 
b " 

påpeka, hurusom man i Amerikanska fJollan, cHir dc discipli-

niira förh åHand>ena hinmat mycket övrigt att önska, börjat be

straffa alla förseelser , som hava sin orsak i spri tmissbruk, ute

slutande med böter uppgående till avsevärda belopp, och har 

detta sätt där visat s ig bättre än förut använda straff. 

Samtidigt som allm ä nheten kräver ett bättre uppförande 

av truppen, inskränkas de militära myndigheternas maktmedel 

för ordningens och tiJi,sciplinens upprätthållande, och d'elta är 

desto betänkhgare, nä r den socialistiska, antimilitära agitatio 

nen trots kriget och dess lärdomar alltjän~t florerar, och stats-
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l 1" !' 11 '1 eJ· vi lJ·a med Jaucns arm söka :stävja d·ensamma. ,n n '" L (.. v . 

() ff j('e!'eDS plikt försvåras härigenom i hög grad, men man får 

[l oppa s, alt nu, som mången gå ng förr , bristerna så småningom 

skola kunna bortclimineras, och att befäl och unelerbefäl med 

,·od vilja och gott föredöme skola mäkta utbilda och uppfostra 
" l . t ,,emenskapen vid flottan till all molsvara de s tora krav, .-nge • 

~onnner a lt stä lla på densamma. 

o 

Arsberättelse i skeppsbyggeri och 
maskinväsende fdr år 1915. 

A, .'-' in' n vitl Ktmgl. Orlogsmanna säll skapcts sammanträde den 6 old . 

191 5 av lPdamot<'n ./. Lindbeck. 

F örsvarsriksdagen 1914 beslöt a lt flottan under perioden 

1915-1919 skall genom nybyggnader tillföras följande mate

riel : 
2 pansar båtar a v Sverige-typ; 

4 jagare och 
ett antal und ervattensb:Har. 
Man får hoppas, alt den s tagnationsperiod, vari flottan i 

aYsecnde å nybygnader så länge befunnit sig, härmed skall 

n tra avslutad och att världskrigets dagliga, tydliga erfaren

lwter rörande värdet av ett sta rkt sjöförsvar även hos oss skola 

\·inna fullt beaktande. 
Ovan nämnda pansarbåtar, som skola benämnas >> Gustaf 

l' och >> Dmttning Victoria>' , kontrakterades den förra med 

1\ ockums Mek. Verkstads Aktiebolag i Malmö elen 24 decem

bl'l' 1914 och den senare med Götaverken, Göteborg, elen 30 i 

samma månad. Dessa verksläders åtaganden omfatta farty -
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g.en kompletta med undantag av vertikalt pansar, a rtilleri- och 
torpedbes tyckning med ammunition, kanontorn , elektrisk llt
rustnin1g, luft- och kylinstallation samt propellermaskiner. 

Fartygen, som byggas i huvudsaklig överensstämmelse 
med pansarbalen >> SYerige », få nedanstående dimensioner, i 
samband varmed det kan vara li.impligt att iiven angiva mot
svarande siffror för pansarbålen >> Sverige >> . 

Längd ÖYerallt .. . ...... . .. .. ............... . 
Längd i K. V. L. .......................... . 
Bredd, största på spant ....... . ........ .. 
Djup från K. V. L. till överkant köl-

plåt .. .. . . ................... .... . ........... . 
Djupgående fullt rustad med normalt 

Sverige. 

120,00 m . 
119,72 )) 

18,60 )) 

Gustaf V. 

121,60 m. 
120,90 )) 

18,60 )) 

bränsleförråd av 340 ton . . . . . . . . . . . . 6, 19 ~ >> 6,165 >> 
M_otsv~rande . deplacement ............... 7116,0 ton. 7125,0 ton. 
D]upgaende fullt rustad med fullt brän-

sleförråd av 700 ton . . .. . . . .. .. . .. .. . . 6,447 m. ! 6,u2 m. 
Motsvarande deplacement ... . ........... 7516,0 ton. 7525,5 ton.J 

Okningen i längd aY de nya fartygen jämförda m ed pan
sarbåten >>Sverige >> är föranledd därav, att de förra skola er
håJ.la en för isbrytning mera lämpad stävform. Samtidigt har 
man vunnit något minskat -d jupgående genom ökat deplace
ment till konstruktionsvattenlinj en . 

Fartygsskrovens byggnad är, om man bortser frän den 
utsträckta bepansringen, för alla tre fartygen i huvudsak den
samma s·om å våra senare pansarbåtar. En del icke oväsent
liga förenklingar i byggnadssätt i enlighet m ed moderna ar
betsprinciper hava dock vidtagits. Vidare har för att ö•ka 
flytbarheten särskild omsorg ägnats konstruktion och prov
ning av pansardäck , vattentäta skott, dörrar o. d. samt för 
ökande av fartygens långskeppsh ållfasth et effektiva förstärk
ningsmetoder samt särskilt starkt material i botten - och däcks
konstruktionerna kommit till användning. 
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Framdrivningsmaskineriet för alla tre fartygen skall ut
näras av ångturbiner , men under det att pansarbåten Sveri
t> - maskineri är av vanligt fyraxelsystem m ed direkt till pro-
"~ o 
t> elleraxlarna kopplade ångturbiner, erhåHa de nya pansarba-
iarna ett turbinmaskineri m ed' kugghjulsväxling, dTivande 2 

st. propeUrar. o 

Pannanläg:gtll ingen år lika för samtliga fartyg och bestar av 
1:2 s l. Yarrow-pannor, som anordnas för såväl koleldning som 
['lir blandad eldning m ed kol och tung olj-a. Då dessa fartyg äro 
de första svenska, å vilka oljeeldning i större skala skall an
\ ii n das, kan denna fråga förtjäna atl något n ärmare !Je röras . 
Oljeeldning .i vattenrörpannor anordnas p å två sä tt : antin
!.!·Pn tillsammans m ed kol, s. k. blandad eldning, eller ock en
;;art och haYa dessa båda system olika förd ela r och oliigen-

heter. 
Ett huvudskäl för att blandad eldning införts har varit 

mÖJ.liO'heten att O'.enom denna kunna öka den Lid, som en hög-
. b b 

"ta f,orcering kan h ållas, d. v. s. att efter en viss tids force-
rin•r för p ersonalen underlätta arbetet att h ålla ångtryck uppe, 
"ed~n fyren slaggat igen. Samtidigt vinner man den fördelen, 
alt ängtrycket ,hastigt kan drivas upp till det högsta tillåtna 
och på betydligt kortare tid än vid enbart koleldning. 

Med oljeeldningens införande har sålunda i detta fall eJ 
direkt avsetts att höja pannornas ångproduktionsförmåga och 
diirmecl' öka fartygens hastighe t, utan enelast att möjliggöra 
l'll längre tids· forcering , som annars ä r b egränsad av persona
lens fysiska .styrk a och slaggningsmöjlighe ter. 

Den blandade eldningen ä r ganska oekonomisk, då där
,·id varken kol- eller oljeeldningen k om mer till sin rätt. Ol
jan bränner gäma h ål på k olfyren, och fordra d<e_båd~. sla
~en bränsle helt olika Juftmängder för god förbränning. Aven
~a förs våras eldningen p å elen grund, att olj an måste avstän
gas för var gång kol skall inskyfflas, enär annars den ge
nom de öppn a eldstadsluckorna inkommande kalla luften or
~a kar hildand,e av koloxid, varvid en mycket svart rök upp
stftr. Erfarenh eten från jagarnas oljeeldnin g har givi t vid 

'J'idskl-i ft i Sjöväsendet. 28 
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handen, att kolfyren bör hållas s~'l tunn som det är möjligt och 
att inskyfflandet av kol bör begränsas till täckande av upp
komna hål i fyren. Härav framgår, att man vid blandad eld
ning, som ovan nämnts, ej kan räkna s~t mycket på en ökad 
evapo·rering utan mera på möjligheten av en längre t ids for
cering, då arbetet med eldningen betydligt minskas. En an
nan h iirti ll bidmgande orsak iir den, att oljeeldnin>gen ej bli
ver .effektiv, då munstyckena komma oEimpligt i förhållande 
till pannans eld yta och deras antal på grund av bristande ut
rymme på panngaveln är ringa. 

A v dessa orsaker börjar man mer och mer d d utländska 
mariner att anor·dna vissa pannor inom ett fart yg för enbart 
oljeeldning och de övriga för enbart koleldning, varvid helst 
de ·olika slagen pannor böra vara placerade i oli ka rum på 
grund av den otika bläster, de erfordra . 

Vid ett sådant system är det tydligt alt fartyget, då u pp
nående av högsta fart med nödvändighet kräver oljeeldn ing, 
bliver mera beroende av oljetillgången inom lande t oeh olje
fö·rrådens utbredning utefter lmsterna. Visserligen kan det 
tänkas, oeh borde även så utföras, att de för enbart oljeeld
ning byggda pannorna så konstrueras, att dc utan all t för 
mycket arbete kunna omändras för koleldning, i den händelse 
att landets oljeförråd äro uttömda, men är etl sådant arbete 
av den art, att det näppeligen låter sig utföras annat än vid en 
verkstad och taQ'er de t alltid en viss tid varunder fart"aet är u ' J b 

immobilisera t. 
Om å en pansarbåt av Sveriges-typ , således med 12 st. 

ångpannor, tre av dessa anordnas för enbart oljeeldning, un
der det att d e nio övriga avses' för enbart koleldning' skulle 
följande fördelar vinnas: 

l. större evaporering och därav större fart ; 
2. mindre vikt i anläggningen och något minskad kost

nad; 
3. större ekonomi vi·d högsta fart , Mt bättre panneffekt 

kan erhållas; 
4. något minskad clclarepersonal , om man icke tager i 
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betrak tand e att oljeeldningspannorna böra kunna om 
ändras Lill koleldning, i vilket fall ingen besparing kan 
göras annat än under fredsövningar. 

Sasom olägenheter vid jämförelse med den s. k . blandade 
eldni ngen, såsom elen införes å Sverige, framträda däremo_t: 

1. större beroende av i landet befintliga oljcförråd, v 1lkel 
lill och med kan länkns för vissa tider reducera farty
"'ets brukbara pannor 1ill de n i o koleldade pannorna; t> . 

2. högsta fart kan ick e h ållas längre än personalen orkar 
och förmår driva de koleldade pannorna, alltså b etyd
ligt kortare tid }in vid blanclad eldning; ett av faxty
gets betydelsefullaste egenskaper, högsta fart , ];: an så
lunda härav riskeras . 

Om ett farlygs pannor anordnas för blanclad eldning, fin
nes ingen omöjlighet att i en framlid förändra dem till en 
bart oljeeldade pannor. P å grnnd h ~ira v och vad ovan sagts 
torde det höra anses vara fö r oss, i betraktande av oljefrå
gans nuvarande läge, försik tigare och klokare aU fortfarande 
anviinda samma system , som kommit till användning å pan-

sarllaten »Sverige». 
Då övergången ti!1_g_lgäxlade turbiner för rle nya pansar

hata rnas maskinerier, liksom även fö r de nya jagarnas, be
ll'clmar ett betydelsefullt steg i utvecklingen av våra krigs
fartygs framdrivningsanordningar, torde en ];:ort översikt över 
s m· ii i ång turbinernas som u l växlingsanordningarnas u L veck
ling för fartygsdrift kunna vara lämplig. 

I samband m ed' arbetena på sin Yärldsberömcla separa
tor kom doktor G. de Laval på tanken att för drivandet av 
<ll'nna apparat konstruera en ändamålsenlig maskin, och kom 
hans intresse sålunda att inriktas på problemet all tillgodo 
göra ångans energi i ett snabbt roterande lurbinmaskineri . Han 
lvekades även häruti och var därvid en bland de första i värl
<irn, som framställde en praktiskt an vändbar ångturbinkon
'-lrnklion, vilken för övrigt hade att uppvisa m ekanisl;:a detal
jer av mycket stort intresse, såsom elen fjärand e axeln , vilken 
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möjliggjorde den betydande wtationshastigheten av ända till 

30,000 varv i minuten. 

Doktor de La val grundade sina arbeten ej endas t på me

kaniska experiment utan i lika hög grad på vetenskapliga un

dersökningar oah fann snart a tt det stora varvantal, han upp

nått i sin turbinkonstruktion , ej kunde undvikas utan att med

föra andra stora olägenheter, förnämligast .stor ångförbruk

ning. Han insåg· snart att turbinernas periferihastighet måste 

stå i ett visst förh ållande till ångans hastigh et, om denna med 

god effekt .skulle kunna överföras till arbete. För att sålunda 

göra sin ångtu rbin användbar först -och främst för del ända

mål, han då avsåg, dTivandet av separatorer, tillgrep de Laval 

a tt gen om vinkelkug.gväxel m ed spiralkuggar nedbringa varv

antalet lill ett i praktiken användbart. 

Övriga uppfinnare inom ångturbinområde l, såsom Sir 

Charles Parsons och Mr. Curtis, löste problem et att utnyttja 

ångans energi i en turbin efter andra grunder än de Laval och 

rörde si.g redan från början med lägre Yarvan tal vid sina tur

binkonstruktioner , ehuru dessa å andra sidan blevo betydligt 

mera komplicerade. Att turhinens periferihastighet måste stå 

i ett visst för•h ållande till ångans hastighet kvarstod dock så

som ett oöverk omligt villkor. 

Dessa båda sist nämnda konstruktioner utvecklades som 

bekant hastigt och visade sig snar t i högre grad än de Lavals 

uppfinning lämpade för stora kraftbelopp . 

Pwblemet att tillgodogöra .sig dessa nya ångmaskiner för 

framdrivand et av fartyg fram trädde snart, men var det höga 

var vantalet med hänsyn till propel1rarnas arbete en svårighe t, 

som ick e genast lät sig överkomma. Ångturbinen ägde visser

ligen redan i sig .själv många stora fördelar såsom propeller

maskin gent emot kolvångmaskinen, men hade svårt att u t

tränga denna senare utom å mycket snabbgående fartyg på 

grund av svårigheten att få e tt gott ekonomiskt utbyte vid kraf-

- tens överförande till fartyget genom propellrarna. Efter myc

ket experimen terande nppträdde Parsons ~1r 1896 med sitt för 

sta turbindrivna fartyg >> Turbina », försett med ej mindre i:in 
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9 st. propellrar, tre på var axei, och med ett varvantal vid hög

sta kra ftutveckling av 2,230 pr minut å ytter axlarna och 2,000 

pr minut å miclskeppsaxeln. Att m ed ett, fartyg a_v endast .. 10~ 

fots längd och 40 tons deplacement uppna en hastrghet av over 

;)2 lmop var ju uppseendeväckande, men huru intressant detta 

['örsö·k än var, var det tydligt, att det ekonomiskt sett ej var 

tvekat. Det gav dock uppslag till m ånga nya forskningar , icke 

1;1inst på propellerområd'et . 

Genom uppdelande av kraften på flera axlar och anbrin

•'and e av flera propellrar på varje axel had e det stora proble

~w1 Yi·d pr-orpellerkonstruktion att vid stor rotatiol11shastighet 

och stor maskinkraft kunna hålla propellrarnas diamet~r och 

JeriferihastiO'het nere samt förhållandet mellan stigning och 

c11iameter i;,om lä•mpli g:a gränser givits en genialisk lösning. 

Men den r elativt låga verkningsgrad, som »Turbinias » många 

propellrar likväl gåvo, visad e nödvändigheten att nedbringa 

turbinernas varvantal även på bekostnad av deras ångekonomi , 

sa mycket m er som monteringen av flera propellrar på en axel , 

särskilt för större fartyg, erbjöd mycket stora svårigheter och 

propellrarnas inverkan på varandra ej lä t sig. beräkna. Genom 

seriekoppling av hög- och lågtrycksdelar av turbinerna på flera 

axlar lyckades man visserligen nedbringa varvantalet väsent

ligt utan för stor förlust i ångekonomi . Man lyckades dock 

icke n edbringa varvantalet så mycket, att lika god verknings

grad å propellrarna kunde erhållas som vid kolvångma·skiner. 

~[ed denna maskintyp stod tävlan och ehuru turbinen såvä1 

i ekonomiskt avseende vid full effekt och snabbgående fartyg 

som genom sin ·dir.ekt roterande rörelse, möjlig·heten til'l stark 

forcerin« lättheten att ·erhålla stora kraftbelopp och andra 
D' 

''genskaper hade m ånga fördelar att uppvisa gentemot kolvång-

ma skinen, föredrogs denna p å grund av sin bättre ekonomi vid 

lag fart od1 reducerad effekt i de t längs ta. 

Angturhinen utvecklades emellertid mer och m er tack vare 

d l intensivt arbete i ett fl ertal Hind er , och allt eftersom olika 

pa tent utgingo hava turbintyperna sammansmält till interna

l ionella typer för olika ändamål av goda egenskaper och som 
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fartygshastigheter i ekonom i blivit fullt lil· 
d b 

.. L 'a me ' aL r.e, n ii r de få utveckla sin llo·· O"· t 
l. · f't ·· k å · · t>s a d a , an ·o! v ngmaskmen Vid ho-re effel·t r·· ·· ·J · . . .. · . <" · ' orsalnras dock 

~iven för måttliga 
goda, ja till uch 

e ,onom\I'e. n l h og grad' då det ;ir en i SJ ... l ·t· b' 
.• ;· . . • • ' L a va ur mernas ar .. 

l:e.t,s-sdtt . 1Jg_gand ·~ S~' agh:t , ~tt ängförbrukningen vid minskad 
efl.ekt hast.Jgt sllg .. el. . 1 urbmens skovelareor och munstycl· 
iiro .. r r 'en nam Jgcn c _m,ensionerade för fulla ängkvantiteten och 
angtr): ckel , . ~' arvJd en .. vi~s relation -m-ellan ~kovelhastigheten 
och anghasLJghe~en forctmnes. Vid minskad cft:ekl måste 
om m ~m s tycksa_reorna ii r·o desamma som v id full effekt' 
angan .. n~ tagas VId viisenttig l reducerat tryck, för att vid där: 
l~l ·ed i ~)l.Jan_de större volym kunna utfylla kanalerna. Visser-· 
ltgen atervmnes denna slrypninrr •tv trvcl·et tJ'l'l t" . . d l . 

1
. . .. t> c J ' s o ll·e -e en 

I 01111 a.v vanne och ångans torknina men ;:iro expat1s·o .. T 
1 

"' c c 1 ns-
mo.J Jg wterna, som framgår av etl Molierdt'acrr·at11 ,.. tl' t • . • , . . c o L , ' asen 1.g 
l eclucewde. S~1Iuncla kan ur ånga a-v 18 kg. pr k vm. övertryck 
o:h 3. Yr f_uklighetshall erhållas ett värmefall av 194 \V. E. 
'Id achabatJsk expansi-on till O,o, kg. pr kvm. vacuum, under 
d~l. at! samm~ tmga strypt till 2 kg. pr kvm. och 40o överhett
nmg endast gtver ett värmefall av 131 '" E --' l 1 . < c vv · ., sa ec es en recluk-
lJOll med över ?? 0 D ]" . -- /(. enna o agenhel har man sökt över-
k_omma .. ~nedelst särskilda marschmunstycken av mindre elimen-
sJOner {or de Finre effekt . · , <n · etna, vangen0111 anatrycket eJ· bel .. .. 
ver str ' P' I-I" . ,·d, , " 10 . ·. .) as. m' l uppstar dock en annan oWe-enhet att ån o·_ 

hastwhten vi-d inlop ·t · f" " 1 · . v ' " • • t> pe l ots ta l.JUlet bhver större än vid full 
c1_fek_t, under det all samtidigt skovelhastigheten nedg-år. An-
OJ dumgen med kryssturbiner eller i förenl·Jacl f . l· . •] . . ( .. • • · ' ' c Ollll, ~rySSiungs -
C _ement s~rskJ~da .. h.!ul eller skovelrader för lägre effekt i höo
lJyckslmbmens horJan) är därvid mycket effei·f . d ' ". des . ;· , , IV m e, a 1 
. . sa ctv.eJ~ astadk·ommes bättre proportion mellan ång- och 

;;],ove1hastigheter genom nedsättning av de förra. . 
En annan olägenhet är i Jåcrtrvcl·sd l d" l. [" . . , .. <t> J ' e en, ar c en starkt 

otm~nskade angmangden redan lånat före utloppet e·. d -rat t n J· d . . . . t> xpan e 
rr 1 . ~~~1 . ensmhycket och sedan endast absorberar effekt 
,.,enom ful,tJoner o. ·d. Delta har man so"l·t . ' . , .. k o· o . c ' l nagon man over-

om-ma t>enom saclana anordningar , att ångan kan smnlas i en 
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]åglryckslurbin, med fråkopplancle av andra, varigenom den 
]Jäl tre utfyller denna. I övrigt kvarstår emellertid alltid elis
propor tionen mel1an ängvolymer och kanalareor samt ång- och 
slz o~ elhastigheter i övriga de-lar av turbinen. 

Då emellertid ängförbrukningen vid reducerad effekt står 
i viss proportion till den vid full effekt, kan åtskilligt vinnas, 
genom att förbättra denna . En åtgärd, som nu tyckes hell 
ha' a slag·it igenom, är att till propellerturbinerna införa aY
Joppsånga från hjälpmaskinerna och vinnes <,:Iärmecl dels ökad 
angYolym i lågtryckaren och dels ett synnerl igen ekonomiskt 
u\ n~·t tjande av avloppsångans återstående arbetseffekt och elt 
biit t re Yi-irmeekonomiskt utbyte, än som vinnes genom denna 
anga s ledande tiH förvärmare. Då avloppsångan från hjälp
maskinerna hålles i ett tryck av l, 5 kg. pr kvcm. övertryck 
Yinnes äv.en fördelen av minskade luftläckor till lwndensoreum 
och bättre vacuum. Då lwndensortrycket är av den allra stör
sta betydelse för ångturbinernas ekonomi, har ett stort arbete 
för turbinernas ekonomisering just nedla<gts på förbättringar 
i kondensorers och luftpumpars konstruktioner. Sålunda kun
lHl nämnas kondensorer av Contraflow-typ, roterande luftpum
par av A. E. G-typ, Kinetic luftpumpsystem m. m. 

Varvantalet har .oaktat a1la ansträngningar icke kunnat 
hallas nere vid det för hittills kända propellerkonstruktioner 
liimp'Jig-aste, varför den totala verkningsgraden vid direkt drift 
for tfarande är medelmåttlig. Den goda ångekonomi, som has-_ 
tigt 1gåencle lantturbiner uppvisa, har man d·ock måsl betydligt 
rl'clncera genom sänkande av varvant-alet. 

Målet att så anordna propellermaskinerna, att man kan 
använda en hastigt gående, ekonomisk ångturbin att driva en 
langsam t gående ekonomisk propeller, måste sålunda efter
strävas på andra vägar och karaktäriserar arbetena härmed de 
sista årens utveckling av ångturbinerna för fartygsdrift såväl i 
England, Tyskland som i Amerika. 

Lösningen av problemet har som bekant skett så, att man 
mellan turbin- och propelleraxel anordnat en utväxling för 
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varvan talets reducering, vilken utväxling antingen gjorts l1le. 
kanisk , hydraulisk eller elektrisk. 

Sir Charles A. Parsons och herrar Melville, Mae Alpino och 
W estinghouse hava, den förste i England, de senare i Amerika 
konstruerat mekaniska utväxlingar 'meUan ångturbin och pro: 
pelleraxel. Dessa växlar, som äro en utveckling av de Lavals 
kuggväxel, består av ett på propelleraxeln fästat stort kugghjul, 
som drives av ett, två eller flera kuggdrev, direkt fäs tade till 
turbinaxlarna. 

Under propel'lerdriftens första tider användes kuggväxlar 
för att öka de långsamtgående ångmaskinernas varvantal till 
ett för propellerdrift lämpligt. Dessa växlar voro dock myc
ket ofullkomliga och bragte hela systemet i vanrykte, så att, då 
de senare kunde avvaras, det hade blivit en trossats, att de ej 
mer skulle få komma till användning på något fartyg. Dok
tor de Laval gav emellertid växelns konstru ktion en förut ej 
anad fulländning genom införande av drev m ed delade, mot
satta vinkelkuggar, den ytterligast noggranna maskinarbetning, 
montering och inslipning av kuggarna samt det lämpligaste och 
motståelskraftigaste material. 

Man har ofta påstått att kuggväxlar ej skulle lämpa sig fö r 
överförande av stora l•raftbeloprp och snabbgående drev. Tyd
ligt är emellertid att alla brister hos en kuggväxel endast kunna 
vara beroende på en sak, nämligen o.fu.Jlkomligheter i tillverk
ningen och att om alla delar voro teoretiskt exakta, varken bul
ler eller slitning skulle förekomma. Vidare är det tydligt att 
en viss grad av ofullkomlighet i tillverkningen alllid skall före
finnas om också de moderna arbetsverktygen hava reducera t 
den till ett minimum. Men dft absoluta storleken av dessa fel 
är ungefär densamma för stora som för små kuggar, är det tyd 
ligt att deras inverkan reduceras i proportion efter växelns öka
de dimensioner. Den egentliga svårigheten vid' st·ora kraftbe
lopp ligger i att kunna erhålla ett stort utväxlingsfö·rhållande. 
Då de jämförelsevis klena dreven äro utsatta för vridning, er
hålla de en formförändiring, som 'gör att drevets och h julets 
kuggar ej exakt sammanlöpa. Om ej särskilda åtgärde1: vicl -
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. l der detta tiH att knogarna å ena sidans ytterkanter he-ta"as. e b . .. .. . . " . starkare ooh böja sig tills helastmng fordelats over en 
Jastas .. o . r·· h oll d t'll .. cr. del av kuaaen. Om drevet gores langt 1 or a an e l · lanbJ e "ob . . . o tt l .. · diameter, bliver denna förvndnmgsvmkel sa stor , a o a-
5111 M ·· 1·· r·· h g änsad 

heterna e)· kunna Ö·verkonunas. an ar c ar or e r aen . o "'·n en viss drevlängd i förhållande till diametern och maste 
: ärför vid stor kraft giva dreven stor diameter, varm~d för st~rt 

t 
·'ix1inasfö·rhåHande kugghjulens storlek och v1kt hastigt 

l] \ <· b dh .. 
·in crer i höjden . Likaledes ]\an man vid stort drev me an-

spi b • t l f' h .. at svn till kugghastigheten ej hålla turbinernas varvan a or ob · 
· De sätt, varpå Parsons' ångturbiner numera arrangera<> 

vid fråga om större kafthelopp, kunna karaktäriseras av föl~ 
jande alternativ, för vilka strävan att vinna i driftsekonomi 

\·arit förnämsta motivet . 
l. Två H . T .- och två L. T.-turbiner i serie med inom H. 

T .-turblinerna särskild kryssturbin, vi lken i'nkoppias, när 
marschfart önskas, 4 axlar. 

LT. l 
8 H:T KT.j 

8'J.------il~ H=T===="T::::; .. j 

gw.----iL--_L_'T. __. 
Alla turbiner ~iro fö·rsedda med backturhiner. Detta är 

det hitlills mest brukliga systemet och del som valts för pan-

~m·bå t.en »Sverige». 
2. Fyra av varandra oberoende turbiner med två luys~ · 

turbiner med växel, 4 axlar. 
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8 H .T. 

LT 

L T. 

8 l HT 

_Alla tur?inerna utom kryssturbinerna försedda m ed back-
turbmer. VId marsn·hf'ar·t dr·' d t . . .. o < u < . Ives en as uuwraxlarna och an-
' andas da dessas huvudturbiner såsom L 1' }{ · . ·t b' ' · . · 1) ss ur merna 
kopplas ur, när de icke användas. 

.. 3. Två H . T.- och två L. T.-tur.biner i serie, alla med 
' :axel. In~~n H. T. -turbinerna särskild kryssturbin , vilken in
l,opp1as, nar marschfart önskas , 2 axlar. 

r--~ 
~ H T. KT. 

t-. 
~ ......... LT . 

t\~.~. 

j:: t-- H T. KT 
Q 
o 

~~----
1.-.J L :T. 
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I allmänhel endast L. T.-turbiner försedda med backtur
]Jincr , varvid H . T. draggn med . Delta system kommer till ut
fö rnnd,e å pansarbå ten »G n sta(' V ». 

4. Två H. T .- och två L. T .-turbiner i serie, alla med 
växel, två kryssturbiner oberoende av H. T.-turbinerna, m en 
an lingen kopplade till dessa med elst växel , a), eller ock ti.Jl 
propelleraxelns kugghju1 , b) , 2 axlar. 

Endast L. T. -turbinerna försedda med ba-ckturbiner. Vid 
marschfart går ångan från Kr.-turbin till L . T.-turbin och där
ifr an till kondensorn. Ä ven i dessa fal1 kunna kryssturbinerna 
urkopplas, när de icke ml\'ändas. 

Den ohka ekonomi , som erhålles vid dessa fyra arrange-
mcnt, f ramgå r av ned-anstående kurvor , F ig. 5, som visserNgen 
iiro approximatiYa, m en ändock visa systemens relation lill 
'<nandra för ett antng1e1 fall. Allernativ en 3 och 4 hava ge
n lensam kuna från 0,1 , av Jull kraft. 

Relativa ängförbrukningen pr A. H. K. vid varierande ef
fekt för ensamt turbin erna uppgives för pansarfartyg och krys-
sare vara : 



- 442 -- -

Mecl Utan 

Vi el 

rnarschturbin. marschturbin 
kg. kg. . full kraftutveckling .............. .. ..... . 4,9 

5,25 
6,15 

6,5 

7 •3 

l l 2 

1/5 
1j 7 

)) 

)) 

)) 

· ················· ······ 
(marschturbin) ... 
······ · · · ······ ·· ······ · 1

/ 1o 
1115 

)l 

)) 

······ · ····· ·· ·········· 
· · · ·· ·· ······· ·· · ·· · ···· 

och för jagare 
full kraftutveckling ...... . .......... . . .. . . . 

)) · · · ········· ··· ·· · ·· · ··· 
)) ·· · ···· · ······· ········· 
)) · ···· · · ·· · ····· · ··· · · · ·· 
)) ·· ·· · · · ·· ·· ·· ·· ·· ······· 
)) ··· · · ·· ·· ······ ········· 

I alla dessa fall har ångan antagils vara mätLad och vacuum 93," .'/o av barometertrycket samt att ingen avloppsånga från hjälpmaskiner införts till turbinerna. Om överhettad ånga användes beräknas att ekonomien ökas med l o/o. för var 6° C. överhettning inom området närmast över mättningsstadiet , men måste därvid ihågkommas att för krigsfartyg som regel alltid måste räknas med ökad bränsleåtgång pr kg. av den överhettad-e ångan. Av viktshänsyn måste nämligen överhettarna antingen göras separat eldade eller in byggas i själva pannornas effektiva tubknippen , vilket medför stora komplikationer av rörsystem m. m . samt ringa ekonomisk vinst. 
Såsom nämnts består Yäxeln av ett på propel'lcraxeln fäs tat stort kugghjul, som drives av kuggdrev, fästat på turbinaxeln , primäraxeln. Strax al;:ter om det stora kugghjulet anordnas ett kraftigt buntlager liksom v-id kolvångmaskiner för att upptaga propel'lertrycket ooh hålla kugghjulet stadigt i längdriktningen. D1'even vila i två eller tre bä dager, beroende på längden , och äro fästade till turbinaxlarna medelst klokopplingar , så att de kunna inställa sig i axiell led. Härigenom regleras i viss grad verk -
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~1ingarna av en eventuell vridningsvinkel i drevet. I radiell lect 
1~arbeta h~ggarna sig hastigt själva . Turbinerna förses med 
nagot kraftigare trycklager än vid direkt drift, där ångans tryck 
motverkar propellertrycket, men då numera alltid turbiner , 
f" l d 'f · na or mgg n t utföras ångba.Janserade i Hincrdriktnina bliver d .. 

1 
. . <::> <::>• en-

na o mmg eJ stor. 

FiG. G. 
.. Kuggarna i dreven iiro fästa i spiralform och är den ena 

l:.alfte1~ hö~er- den andra vänstergängad, varigenom trycken i 
langdnktnmgen upphäva varandra. I\ uggdreven hava i all
mänh:t utförts av nickelstål, ehuru viss benägenhet hos detta 
matenal att genom förändringar bliva sprött gjort, att även 
andra specialstålnumera användas. Det stora kuaah1'ulets nav h . . t>t> • 
oc mre rmg utföras oftast av gjutjärn och på den inre ringen 
krym.pes och fastbultas en ring av valsat stål, ur vilken kugcrar
~1a fräsas. Materialet i denna ring hålles avsevärt mjukare<::> än 
1 dreven på grund av önskan att eventuell slitnin cr skall ske· a" k . t> .. • 
·ugghju1et, vill<ets verkliga arbetstid är så mycket mindre än 

drevets, som utväxlingsförhållandet angiver. Det hela 0111 oives 
av ett hus av gjutjärn (eller plåt ifråg1a om jagare och mi~1dre 
kryssare).' i vilket bärlagren anordnas. Huset göres undertill 
n~e~ en ficka, där olja kan samlas, så att den ej kommer i be
ronng med kugghjulet, som därav skulle bromsas. 

Oljetillförseln sker genom särskilda munstycken medelst 
tryck. Antalet munstycken är vanligen 3 st. för varje drev
h.~lva. och hade man först särskilda munstycken för framåt och 
sarskilda för backgång, men har sedan funnit, att det är fullt 
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]Jetryggande med endast de för framåt, som då alltid få tjänst
,,ör a. ,., 

Kuggarna arbeta sålunda i olja och anser man att deras 
ytor ej direkt beröra varandra, såsom i ett lager med tryck
smörjning . 

Av synnerligen slorl intresse är elen genial~ska undersök-
ning Sir Charles Parsons företagit för att förklara uppkomsten 
aY en ton vid växelns drivande och det sätt varp{t han sökt att 
förhindra detta obehag. Själv har han framlagt dessa sina rön 
uli ett föredrag inför Institution .of Naval Archilects i mars 1913, 
där han beskriver en ny fräsningsmetod och huru den avser att 
rada hot på oljudet. I stora drag är tankegången den, atl vissa 
mekaniska fel i fräsningsmaskinen återkomma regelbundet, och 
att denna regelbundenhet, som på kuggytan under mikroskop 
visar sig som ränder, giver orsak till tonen. Genom att införa 
en extra rörelse i maskinen, genom vilken felen komma spridda, 
~a att y tan får ett fji1lligt utseende, upphävas de regelbundna 
vibrationerna och därmed den av dem alstrade tonen. 

Enligt Melvilles och Mae Alpinas system var drevet upp
buret i en .styv ram, som kunde vr~da sig kring en på mitten 
placerad egg och drevet därigenom inställa sig efter hjulet. Man 
fmm även vid denna konstruldion, att ett starkt ljud fortplan
tade sig från den vibrerande styva ramen till det omgivande 
huset. Westinghouse Ma·chine C:o, som samlat stor erfaren
hel på detta område, ändrade därför konstruktionen, så att dre
vet placerades i en ram, som får vila på lre eller sex oljetryck
ey1indrar, i senare fallet tre på övre .och tre på undre sidan, av
~ed da för gång i olika riktningar. Ramen är åt kugghjulssidan 
vridbart infästad. Oljetrycket, som uppbär ramen, alstras av 
drevet självt genom lagertapparna, som vid sin rotation, liksom 
viil n tförda lager i allmänhet, prässa oljan till högt tryck under 
t:mpen, varifrån den genom särskilda små kanaler med kul
' cntiler införes i cylindrarna. 

Utvecklingen av dessa konstruktioner har gått ovanligt has-
tigt, sålunda var Vespasians maskineri 1910 endast 1,000 A. H. 
K., Hantonia och Normannia , år 1912, 5,000 A. H. K., King 
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Orry, år 1913, 8,000 A. H. K., Paris år 1913 14,000 A. H. l{ ., 
engeiska jagaremaskiner 1914 30,000 A. H. K. o. s. v. 

Den snabba utvecklingen förklaras av att konstruktionen 
ej var baserad på något direkt nytt, utan endast var en ny och 
utvidgad tJillämpning av ktindå konstruktioner. Med hastigt gå
ende turbiner var ju erfarenheten stor, hämtad från a lla arbe
ten gjorda inom lantturbinområdet, och beträffande växeln h ade 
först och främst de Lavals ångturbinbolag såväl i S~erige som 
i Amerika stor erfarenhet, och hade dessutom växeln redan 
liinge med framgång funnit användning vid stora stålvalsverk 
för driv:1ndc av valsarna. Det var sålunda .egenmgen helt få 
obekanta faktorer, som skulle klargöras , och att sådana firmor 
som Par~ons och vVestinghouse häruti lyckades på så relativt 
kort litl är icke förvånande. 

Alt målet är uppnått att ekonomiskt tillgodogöra sig ång
lurbinen ·för framdrivandet av fartyg, såväl krigs- som handels
fartyg, hava d essa firmor visat genom den mångfald goda resul
lflt, dc vunnit, och då redan en ddftserfarenhet av 5- 6 år fö-re
ligger , torde man kunna påstå, att deras konstruktioner helt 
bmnai experimentstadiet och föreligga genomarbetade och till
förlithga. 

Den hydrcml'iska J:.:raftöuerj'öringen r epresenteras a v den 
efter uppfmnaren, professor Föttinger i Danzig, uppl,allade Föl
tingers transformator. Denna består i stora drag av en vatten
turbin. fästad på samma axel som en hastigt gående ångtur
bin. Denna vattenturbin, kallad primärturbinen, arbetar i ett 
inneslulet rum och sätter dess vatten i rörelse, så att en andra 
vattf'nturbin, kallad sekundärturbinen och direkt fästad på pro
pelleraxeln, härav drives. Genom att avpassa konstruktionen av 
dessa vattenturbiner, kan sekundärturbinen givas ett betydligt 
liigre vm vantal än den å turbinaxeln fästade primär turbinen. 
Genont att sammankoppla två sådana konstruktioner k an man 
erLttlla en transformator för framåt och en för back , varige
nom man slipper anordna särskild backångturbin och den dri
'andc [\ngturbinen hela tiden får rotera åt samma håll. 

A denna uppfinning har mycket målmed vetet arbete ned-
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]agts av Vulcan-Werke i Hamburg och på grund av dess tyska 
ursprung har den även mycket uppmuntrats av den .. tys~a ma
rinen. I konkurrensen med övriga maskinsystem, sarskilt Par
sons' moderna kuggväxlar med särskilda marschturbiner, funno 
dock Vulcan-Werke snart, att turbinmaskineri med transforma
tor ej ensamt uppfyller de fordringar, som man numera upp
ställer i fråga om ekonomien vid marschfart å krigsfartyg. De 
hava på grund härav u tarbetat flera alt.ernat~va konstruktioner , 
att medelst särskild marschanordning göra sina turbo-transfor
matoranläggningar ekonomiska även vid lägre farter. 

AI..T l . 

ÅNC,ANS 'IJÄ~ \'\0 F"UI..L F"RI OCH vie M.-.R.5CHFA.RT. 

nc.. 7 . 

Fig. 7 visar en Lurbo-transformatoranordning utan sär
skild m arschanordning (all. I) för en kryssare och gälla för 
denna anläggning följanc!e siffror: 

h astighet i knop ............................. . 
m askinkraft i AHK ........................ .. 
turb invarv per minut .. ...... ..... .... .... .. . 
propellervarv per minut . . .................. . 

Tidskl"ift i Sjöväsendet. 

full fart 

2S 
30,000 
1,100 
320 

marschfart 

14 
3,000 

155 
29 
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Vid ö,·ergång från full fart till halv fart .sliger Lotala ång. 

förbrukningen vid direkt kopplade, långsamt gående turbiner 

för ett med ovanstående varvantal och molsvarande vikt kon. 

struerat maskineri från 7, 0 G till14, 50 kg. pr hkr. och timme. Vid 

snabbt gående transformatorturbin erhå1les utan särskild 

marschanordning en besparing av omkring 4,, % vid full fart 

och 7 % vid marschfart i jämfö relse med direkt kopplade tur

biner. 

En turbo-transformatoranläggning kan :givas ·en ekono

misk marschanordning genom att låta en särskild h astig t gå

ende H. T.-marschturbin medelst kuggv~ixel direkt till propel

leraxeln överföra omkring halva den kraft, som erfordras vid 

mar.schfart och seelan låta avloppsångan från denna turbin ver

ka i huvudturbinen, vilken då tjänstgör som L. T.-turbin och 

genom transformator överför sin kraft till propelleraxeln. En 

sådan anordning kan utföras på två sätt, antingen så att de 

båda propelleraxlarna erhålla var sin självständiga marschan

ordning (paralellkoppling), alt. II, fig. 8 eller så att endast den 

ena propelleraxeln erhåller en särskild marschturbin, varvid av

toppsångan l-edes till den andra axelns huvudturbin (seriekopp

ling) alt. III, fig. 9. 

Fördelarna av en sådan marschanordning äro stora från 

ekonomisk synpunkt, men bliver maskineriet rätt komplicerat. 

På grund av att marschturbinen vid högt varvantal har att ar

beta med .ett jämförelsevis litet tryckfall, ~ir det möjl1igt att kon

struera elen ekonomisk inom liten vikt och litet utrymme. Här

till kommer, att, då marschturbinen verkar direkt på propeller 

axeln, förlusterna i fansformatorn försvinna. Å andra sidan 

arbeta dc såsom L. T. verkande huvudturbinerna med transfor

matorer även ganska ekonomiskt. 

Anordningen med en marschturbin och seriekoppling är 

nr ekonomisk synpunkt förmånligare än paralellkoppling. Vid 

elen senare erhåller transformatorn endast halva elen belastning, 

som i förhållande till det lägre varvantalet erfordras för att 

uppnå god verkningsgrad. Den arbetar i detta fall med ett 

annat utväxlingsförhållande än det normala och på grund här-

-·~·-

-__ ...,_ __ 
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ALT. IL 

ÅNC,A!'iS VAq V10 rULL F"A.R.T 

" MA. f:\!:ICHrART 

Fl<;. 8. 

ALT 1II. 

ÅNC.AI'tS VÄ~ VID F"ULL F" ART . 

l' '' M""R~CHF"AP.i. 

Flc:.. 9. 
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av mera oekonomiskt. Vid seriekoppling däremot bortfaller 
denna olägenhet; härvid äger endast en förskjutning av utväx
lingsförhållandet rum, därigenom att belastningens fördelning 
på de båda axlarna icke bliver alldeles lika, vilket gör att pro
pellrarna icke längre arbeta med etl varvantal avpassat .efter 
farten. Denna förskjutning av utväxlingsförhällandet är emel
ler tid ringa, varför den härav framkallade minskningen i verk
ningsgrad är obetydlig. 

Vid övergång: från marschfart framåt till back eller till ful! 
fart är en omkastning av ångtilloppet till huvudturbinerna nöd
vändig. Detta är också utan vidare möjligt, då molsvarande 
huvudturbin alltid är driftsklar och oberörd av såväl en plöts 
lig omkastning av propellerns rörelseriktning samt ej utsättes 
för mycket stor och plötslig höjning av temperaturen. Vid 
paralellkoppling erhå11a båda huvudturbinerna samtidigt fr isk
ånga, vid seriekoppl•ing erhåller den ena huvudturbinen all till 
förfogande stående ångmängd, sedan ångan fortfarande passe
rat kry.ssturbinen, under det att den andra är urkopplad. 

Vid gång med båda huvudturbinerna med större fart än 
marschfart bör marschturbinen urkopplas. Detta kan ske an
tingen genom att svänga ut hela turbinen jämte kuggdrev, så att 
den kanuner fri från kugghjulet eller medelst en koppling, som 
lossas, i vilket senare fall kuggdreven dragga med. 

En sammanställning av de huvudsakliga egenskaperna 
samt fördelar och nackdelar hos de tre alternativen skulle så
ledes bliva: 

Alt. I. Turbo-transformatoranordning utan särski ld marsch
anordning har som sagts i jämförelse med direkt kopplade tur
biner en förbättrad ekonomi vid full fart av omkring 4, 5 o/n 
och vid marschfart omkring 7, 5 %. Ekonomien vid marsch
fart är dock ännu 45,G o/o sämre än vid full fart. Anordningen 
~ir enkel. Manöverförmågan är vid mars·chfart fullt lika god 
som vid full fart. Omkastning l;ill back eller övergång till full 
fa rt 'fdm marschfart sker utan vidare. 

Alt. Il. Marschanordning med paralellkoppling. Ekono
mien är vid marschfart omkring 12," % bättre än vid alt. I och 
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j ~imfört med direkt drift omkring 20 o/o bättre. Manöverför
·magan är vid marschfart jämförelsevis densamma som vid full 
rart. Backkraften är lika på båda axlarna. 

Omkastning från marschfart framåt till back sker genom 
all om kasta friskångan från marschturbinen till de båda som 
L . T. i drift varande huvudturbinerna samt omkastning av 
transformatorerna. Någon urkoppling av marschturbinernas 
kuggdrev är endast nödvändigt i fall propellervarvantalet vid 
back fordras större än 1,,, gångrer samma varvanta'l vid normal 
marschfart, då kryssturbinen ej kan tåla högre h astighetssteg
ring. Urkopplingen är förbunden med manöverventilen, så 
all kra ftigare back utan urkoppling av marschturbinen icke 
kan erhållas . Övergång från marschfart till full fart sker på 
samma .sätt, dock utan att röra transformatorerna. 

Art. III. Marschanordning med seriekoppling. 
Vinst i ekonomi i 'förhållande till alt. I i:ir vid marschfart 

omkring 23,
1 

.o/o och jämfört med direkt kopplade turbiner 
omkring 30,n 7a . Härvid är beräknat att endast ena turbin
rummets kondensationsanläggning är i drift. Omkastning från 
marschfar t framåt till back och övergång till full fart sker på 
samma sätt som i alt. J med elen skillnad, alt den såsom L. 
T.-turbin i drift varande huvudturbinen .erhåller all den ånga, 
som står till förfogande och fortfarande tjänstgör som L. T.
lurbin med kryssturbinen som H. T.-turbin. Urkoppling av 
marschturbinen är endast nödvändig, om den andra huvud
lnrbinen iir uppviirmcl och s~ittes i arbete, då eljest en steg
ring av propellervarvantalet utöv.er 1,s gänger del vid marsch
fa rt icke är möjlig. Vid normal marschfart ~ir således den ena 
hu vudturbinen jämte tillhörande hjälpmaskiner fullständigt ur 
dri ft och kunna ö•verses. 

Vikt- och utrymmesbehov är mindre ~in vid alt. II, då 
L'ndast en marschturhin och en kuggväxel erfordras, vars Yik t 
l'Hdast är obetydligt större än hölften av bådas vikt i alt. II. 
Alt. III synes vid övervägande av alla för- och nackdelar så
som det ekonomiskt fördelaktigaste av dessa alternativ. 

Vid en jämförelse mellan de båda härovan beskrivna ut-
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växlingssystem en torde man först böra konstarera, att båda 
~iro prövade vid ett fler lat maskinanläggningar, om ock kugg
Yäxeln härvidlag har det större antalet på s in del, beroende 
därpå, aU den först kom till utförande och ~;:'Uedes redan från 
början log ledningen. 

Vid kuggväxel måste särskild backturbin anordnas och 
sker detta i regel genom att in om L. T.-turbinen och på sam
ma axel som denna insätta en avdelning för back. Vid Föl
t ingers system sker omkastningen m edels transformatorerna, 
dit sfilcdcs backturbinen är Ö\'.erflyttad . 

Dr. Bauer vid Vulean-\Vcrke har i e tt föredrag inför 
Schiffhautechni sche Gesellscha fl , hösten 1913, p~tvisat en del 
olägenheter m ed och haverier, förorsakade ay de hittills bruk
liga backturbinerna. Egendomligt nog synes det, som om det 
endas t är i Tyskland eller med därstädes byggda turbiner, som 
sådana haverier ~igt rum. Åtminstone försäkra engelska fir
mor, att de aldrig hört talas om något dylikt med engelska 
! urhin er. Förklaringen härti11 måste då sökas däri , att i kon
kurrurensen med dc så m yck et mindre utrymme fordrande A. 
E . G.-Curt isturh incrna i Tyskland byggda Parsonsturbiner gjo rts 
mera kompakta i.in försiktigheten b judit. Dr. Bauer nämnde 
visserligen icke i si L t föredrag med vilka turbintyper sådana 
haveri er ägt rum , utan talar därom i allmänna ordalag vid 
ramhållandet av transformatorns fördelar , m en torde någon 
såda n fara, som den av Dr. Bauer påpekad e, icke behöva be
faras , om turbinen är rätt proportionerad. 

Gi,·ct ~ir dock , att det för turbinens b es tånd, av vi lk et sy
stem den är, mås te vara förd elaktigare att slippa omkastas och 
inom n å.gra sekunder från att vara ·i beröring med den varma 
angan utsättas för den r.elativt svala kondensortemperaluren 
och tvä r tom . Vid stopp och igångsättning inträda visserligen 
dessa förhållanden vad temperaturerna b eträffar i lika hög 
grad , dock i all1111änh et ej på så korta tidsperioder. 

Vid kuggv~ixlar förefinn es i reg.el backturbin endast vid 
L. T.-lurbinerna. Härigenom bliver den för back disponibla 
kraften endast omkring 40-50 % i likhet med direkt kopp-
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lade turbiner , då man icke velat dels lägga på mera ~ikt o~h 
dels velat begränsa ventilationsförlusterna hos backturbmer v1d 
framåtgång till minsta möjliga. Vid Föltingers system är back
förmågan i regel 70- 80 o/o av kraften vid framåt, vilket tyd
ligt är en fördel i synnerhet vid stoTa deplacement ... 

Ulväxlingsförhållande t vid kuggväxel synes nastan vara 
obegränsat, dock med förut nämnda svårigheter vid stora kraft
belopp . Vid små kraftbelopp har en utväxling av över l: 20 
Jw mmit till användning och på de nya pansarbåtana bliver 
det 1: 18. Vid stora kraftbelopp nöj er man s ig ofta med min
d re ned till l: 6. Vid transformatorn har det visat sig, att 
\ erkningsgraden förs~imras i d en mån utväxlingen ökas, varför 
~törre utväxling än l : 7 ännu icke kunnat tillgripas. 

Verkningsgraden hos de olika systemen har und.er sista 
:u en varit: en myket omdebatterad fråga. Parsons-bolaget upp
gi ver verkningsgraden av sin kuggväxel till 97--98 '7c, då d'är
;.mot Vulcan söker bevisa att den i verkli~heten ej torde upp
"å till m er än 93 a 96 o/o . v .erkningsgraden av transformatorn ,., 
uppgiva de samtidigt lill 92,5 %. 

En jäm:förelse m ellan totala verkningsgraden hos de båda 
systemen ställer sig enligt Vulcans beräkningar på följande sätt: 

Kuggväxel: 
V crkningsgrad' i växeln . . .. . . ........ · . · · · · · · 
Förlust propellertrycldagret . . . ...... .. ...... . 

97- 98 % 
0,1 o;;_, 

3,o o/11 Förlust backturbin .. ....... ... . · · · · · · · · · · · · · - -----
Alltså omkring 94- 95 '/( 

88-90 % 
2 % 

Transformator: 
\' erkningsgrad i transformatorn .. . ....... · .. · 
Vinst genom förvärmning av matarvattnet .. ... . 
\ "inst <>enom motverkan av turbinens och transfor-o 

matorns axialtryck . . .. . .. . ... . ... . .. . .... . 
--- ---= 

Totalt 90,"-92,5 % 
Reel skillnad i verkningsgrad mellan de båda systemen 

skulle sålunda kunna uppskattas till 2, 5-3," % till förmån för 
kuggväxeln. Härvid kan dock anmärkas, att förlusten i bac.k-
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turbinen, dels tyckes något högt tilltag.en och, dels utgör en 

faktor av primärturbinens ekonomi, som t. ex. genom en nå

got större utväxling vid kuggutväxlingen än mer kan återvin

nas genom, på grund av ett högre varvantal, bättre ångekono

mi 'hos primärturbinen. Därjämte torde förvärmning.en a v 
matarevattnet vara av mera teoretisk betydelse. 

Vid elektrisk krQI[töverföring' för framdrivandet av fartyg 

består propeJJermaskineriet i stora drag av genererande maski

neri (ång- eller förbränningsmaskiner, som driva elektriska gene

ratorer), elektriska motorer di ek t lwpplade till popelleraxlarna, 

vattenkylda motstånd för omkastning samt instrumenterin cr ::,, 

ström brytare m. m. 

Hitintills har den elektriska kraftöverföringen huvudsak

ligen fått sin 'tillämpning vid undervattensbåtar med relativt 

små kraftbelopp och har därvid i regel strömmen Jämnals av 
ackumulatorbatterier. 

I fråga om stora kraflbelopp, då propeHennaskineriet är 

ordnat sås·om ovan nämnts, representeras den elektriska kraft

överföringen av två system , deL ena konstruerat av Mr. \V. L. 

R. Emmet hos General 'Eleclric C:o, Schenectady, och installe

rat i amerikanska kolångaren "J up i ten , det andra kallat Ma

vor-Coulsons system och installerat på ångaren Tynemount, 
byggd i England. 

I Emmets system , som är konstruerat för fartyg, vilka 

måste kunna gå med olika farler under längre tider, t. ex. 

pansarfartyg, äro de elektriska motorerna anordnade så, att 

polernas antal kan ändras från 30 till 50, när man vill övergå 

från högsta fart till marschfart. För handelsångare däremot , 

som endast behöva anordnas för längre tids gång med en enda 
hastighet, erfordras ingen ändring av polernas antal. 

Mavor-Coulsons system är grundat på :användandet ,av 

s. k. spinnermotor, vilken kan gå med tre olika hastigheter i 

vardera riktningen utan att förlora i verkningsgrad. En spin

nermotor består utom av rotor och stator av en ringformad 

rotor mellan dessa och concentrisk med rotorn. Lindningar

na på insidan av den ringformade rotorn tjäna att driva ro-
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torn, då däremot lindningen på utsidan av den ringformade 

rotorn göra att denna i sin tur kan drivas såsom en molor av 

den omgivande statorn. Den ringformade Totorn är försedd 

med en broms ooh kan hållas fast medan rotorn snurrar och 

dess hastighet kan sålunda antingen öka eller minska rotorns, 

varigenom tre hastigheter i vardera riktningen kan erhållas 

utan inkopplande av motständ och ulan ändring i polantalel. 

Såsom redan nämnts erhåller pansarbåten >> Sverige >> etl 

turbinmaskineri, direkt kopplat till propelleraxlarna. Anled-

111ingen härtill var till stor del att vid pansarbåtens kontrakte

rande, såsom bekant, intet va'! slod att göra, utan måste det 

propellermaskineri, som de samarbetande varven erbjödo, utan 

vidare antagas. Erkännas må dock att de nya utväxlingssyste

men vid tidpunkten i fråga ännu ej nått den utveckling, som de 

nu hava, och att .erfarenheten rörande deras tillförlitlighet e.i 

va r så stor. 
Av ritning, fig. 10, som visar arrangementet av , Sveriges >> 

turbinmaskineri, synes att detta är fördelat i fyra maskinrum, 
hå turbinrum och två kandensorrum. Varje maskinaggregat 

hestår av två turbiner, en H. T. och en L. T., drivande var sin 

propeHeraxel. Dessas antal är således även fyra . Mask1neriel 

skall vid ett propeliervnrvantal av högst 430 pr minut utveckla 

minst 20,000 A. H. K. och får totala ångförbrnkningen av lur

hiner och hjälpmaskiner därvid icke överstig::~ 6,, kg. ånga pr 

A. H. K och timme. Vid marschfart, d. v. s. 14 knop, som 

beräknas kunna erhållas med en maskinkraft av 3,150 A. H. K., 

får den totala ängförbrukningen icke överstiga 9,s kg. pr A. H . 

R. och timme. I denna relativt dåliga ekonomi vid lägre farl 

licrcrer en av de direkt drivande turbinernas största nackdelar. 
b t> 

Hjälpmaskinerna ~iro konstruerade att arbeta med ett mottryck 

av upp till 2 kg. pr kvcm. och har avloppsledningen för detta 

än damål mollrycksventiler vid kondensorerna. Genom detta 

övertryck i det vitt förgrenade rörsystemet för hj älpmaskiner

nas a v loppsånga bortfaller den största källan till luftläckor. 

vilka kunna nedsätta vacuum i kondensorerna och därmed 

de härför synnerligen känsliga turbinernas ekonomi . Avlopps -
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:)ngall kan även ledas till lämplig plats å propellerturbinerna 
och i dessa utnyttjas, varigenom bättre ekonomi vinnes. De 
nämnda änggarantisiffrorna gälla för detta arrangement. 

Provturerna skola omfatta ett fullkraftsprov under 4 tim-
111ar, ett uthållighetsprov med 15,000 A. H. K. under 12 tim
JHar samt backprov med 9,000 A. H. K. Enligt de fastslagna 
auggarantierna och en beräknad evaporering av 7 ,8 ;; kg. och 
9,

0
" kg. ånga per kg. kol vid 22, 0 och 14 knop respektive, skulle 

kolförbrukningen uppgå till 0,82 kg. och 1,0 u kg. pr AHK. vid 
respektiv.e farter och motsvarande aktionsradier med 740 tons 
briinsle ombord till 1,010 resp. 2,950 distansminuter. 

Vid pansarbåtarna ,Gustaf V:s >> och >> Drottning VictoriaS >> 
kontrakterande förelågo icke mindre än tolv o1ika förslag och 
anbud å propellerturbinmaskineri med såväl fyra som två axlar, 
direkt kopplade och m ed utväxling. De viktigaste sifferupp
gifterna, såväl d e direkt i anbuden angivna som beriiknade, för 
dessa förslag äro sammanförda i efterföljande tabell n :r l. 

Det förslag, som antagits lil'l utförande, är det av Motala 
V crks tads Nya Aktiebolag föresl:-~gna, och omfattar ett maski
neri om 22,000 AHK. Arrangementet framgår av ritning, fig. 
11. Varje aggr.egat består av en H. T .- och en L. T.-turbin , 
som vid kraftutveckling skola göra 3,600 varv per minut. Den
na hastighet nedsältes genom en kuggväxel till 200 varv, med 
vilken hastighet propellern skall arbeta. Härigenom möjlig
göres alt få god effekt av propellrarna. Axlarna äro, som sy
nes, två, varigenom en del förenklingar i skrovens byggnad 

kunnat göras . 
För erhållande av god ångekonomi vidlåg effekt äro H. T.-

turbinernas pådrag försedda med marschmunstycken för olika 
farter enligt förut nämnda principer. För att minska förlusterna 
i L. T .-lubinerna är följande arrangement vidtaget: Sedan ångan 
passerat en första högtrycksdel med hjul i H. T.-turbinen, delar 
den S'ig 'så att en del fortsätter till en i H. T.-tnrbinen ·inbyggd 
h1gtrycksdel och de andra .genom en överströmsledning övergå 
till L. T.-turbinen. Vid högre effekt är effekten lika på båda 
turbinerna och dreven. Vid låg effekt avstänges L. T.-turbinen 
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och endast lågtrycksdelen i högtryckaren förbliver i arbete. 
fl ela effekten går då genom ena drevet och L. T .-turbinen dri
ves med 1i tomgång. Skall uneler längre tid bestämd låg fart 
hållas, lösgöres en koppling mellan ena drevet och L. T .-turbi
nen, så alt denna står stilla, varigenom ångekonomien bliver 

än bättre. 
Kuggväxlarna äro av \Vestinghouse Machine Company's 

kons truktion och till verkning och förs·edda med oljecylinder
upplä ggning för dreven. Utväxlingsförhållandet är l: 18. För 
att dreven skola kunna inställa sig på förut beskrivet sätt äro 
turhinaxlarna dragna igenom dreven och fastgjorda i dessas 
andra ända. Dessas axlar äro på denna del gjorda av fjäder
stål och så klena att dc medgiva den erforderliga mycket ringa 
böjningen. Till den styva turbinhuvudaxeln är elen fjädrande 
axeln förenad 1nedelst en kul- och tandkoppling, som även med
ger drevets förskjutning i axiell led. Trycklagret är placerat 
på k ugghjulels förkant och av Kingsbury konstruktion med en
dast en kam , varigenom friktionsförlustenm väsentligt redu-

ceras. 
Ånggarantisiffrorna äro synnerligen goda. Sålunda garan-

teras vid full kraftutv.cckling en ängförbrukning av 5,1 kg. per 
AHK . för ensamt turbinerna, vilket, då hjälpmaskinernas ång
förbrukning beräknas till 17 ,000 kg. per timme, motsvarar en 
total ångförbukning av 5,8 7 kg. per AHK. och timme. Motsva
rande siffra för >> Sverige >> är som nämnts 6,10 kg. Vid marsch
fart, 14 knop, är totala ångförbrukningen under vanlig drift 
8,

1 
kg. pr AHK. och timme och med frånkopplade lågtrycks

turbiner endast 7,
7 

kg. per AHK. och timme mot för >> Sverige , 
9,s kg. Under antagande av samma evaporering, som ovan 
angavs för >> Sverige >> , skulle enligt dessa ånggarantier teoretiska 
aktionsaclien med fullt bränsleförråd ombord bliva 1,180 och 
3,600 eller 3,800 distansminuter vid 22, r; och 14 knop respektive . 

Del nya maskinsyslcm. som antagits för dessa fartyg , 
har sålunda bl. a. medfört följande fördelar gent emot den di
rek ta driften å pansarbåten >> Sverige >> : 

på grund av bättre ekonomi vid full kraftutveckling kunna 
ytterligare 2,000 AHK. utvinnas ur pannanläggningen: 
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det lägre propell.ervarvantale t möjliggör erhållandel av 
bättre effekt av prope1lrarna; 

ehuru fartygen erhållit något större deplacement än pansar. ' 
bålen >>Sverige », torde på grund av dessa nämnda fördelar högre 
fart kunna påräknas; 

fartygens drift, i synnerhet vid marschfart, bliver billigare· 
aktionsradien ökas; ' 
slutligen har maskineriets vikt minskats med omkring 67 

ton , som lwmmit andra konstruktionsdetaljer till godo. 
Av de på programmet för fem~'\.rsperioden 1915- 1919 s tå

ende ]agarna äro h·å kontrakterade den l sistlidne september 
med Lindholmens Verkstads Aktiebolag i Göteborg. Denna 
firmas åtagande för dessa fartyg omfattar dock icke propeller
turbinerna, utan hava dessas ti11verkning kontraiderats med 
Aktiebolaget de Lavals Ångturbin i Stockholm. 

De nya jagarnas huvuddimensioner bliva följande: 
längd över allt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7'2, 00 m . 
längd i K. V. L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69, 5 , ., 

största bredd på spant. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 68 >> 
största bredd i K. V. L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,58 >> 
djup från K. V .. L. till baslinjen . . . . . . . . . . . . . . 1,86 >> 
deplacement på bordläggning till K. V. L . . . . . . . 403,r.s kbm. 
provtursdeplacement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415,00 ton. 

De nya jagarna bliva således 5, 7 m. längre än de gamla, 
varigenom fartygsmotståndet, oaktat deplacementsökningen av 
c:a 55 ton, kunnat hållas ungefär samma som för de gamla. 
Skrovets byggnad är fullt likartad med de gamla utom i avse
ende å förskeppet, som gjorts högre och kraftigare för att öka 
sjövärdigheten. 

Vid anbudstidens utgång hade nio olika förslag till propel· 
lermaskiner inkommit, för vilka de viktigaste siff.eruppgifterna 
äro sammanförda u efterföljande tabell n:r 2. Samtliga förslag, 
förutom ett av Kockums inlämnat, med knggv~ixling. Av dessa 
förslag antogs de Lavals anbud enligt all . I , dock först sedan 
sådana fät-bättringar vidtagits i anordningarna för vinnande <lV 

god' :'mgekonomi vid lå1g fart, att dc uppställda fordringarna helt 
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uppfylldes. Alt. II , som redan från början uppfyllde ~ngga
rantivillkoren, innefattade för låg fart en sammankopplmg av 
bahords och styrbords-axlarnas resp . H. T.- och L. T .-turbiner, 
va rigenom fartygets manöverförmåga avsevärt reducerades. 
Utan denna ,sammankoppling, som endast för längre konslant 
gang på öppet valten kunde komma i fråga, var ångförbruknin
cren mycket hög. Anordningarna för ångekonomi vid låg eii'ek l 
ö • 
å de t antagna förslaget bestå endast av s. k . krysselement 1 

H. T. -turbinerna. 
Av stort intresse äro de av Svenska Turbinfabriks-Aktiebo-

laget Ljungströn1 (S. T. A. L.) inlämnade förslagen , dels därför 
a tt de t är svensk ingenjörkonst och arbete, som frambragt deras 
konstruktioner, och dels på grund av de låga :lngförbruknings
siJTror, de beräkna erhålla , samtidigt med ovanligt låg maskin· 

vik l. 
L j ungströms ångturbin, varpå förslagen iiro baserade, är 

som bekant märklig från flera synpunkter. Uppfinnaren har 
Yid konstruktionen a·v denna turbintyp i likhet med Parsons 
tillii mpat reaktionsprincipen såsom i många avseenden från ång-
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ekonomisk synpunld den fördelaktigaste och därvid övervunnit 
många av de svårigheter, som uppträda vid tillämpandet av ifrå
gavarande princip. 

I fråga om utförandet ,-isar denna uppfinning de största 
olikheter från övriga turbintyper. Staltmbinen är nämligen en 
radialturbin, sammansatt av etl antal med varandra koncen. 
triska skovelringar, anbragta på två turbinhjul , se rig. 12. Hög
trycksångan insläppes i centrum av turbinhjulet innanför den 
innersta skovelringen och passerar därefter i radiell ri ktning 
genom skovelringarna inifrån och utåt, uneler gradvis skeende 
C'Xpansion. 

SkoveJringarna utföras självbalanserade ga1t emot centri
fugalkraften och fi1stas medelst värmeexpansionslecler. koniska 
ringar med kulsektioner, till själva hjulen. Ångtrycket på ski
Yorna balanseras medelst särskilda balanssl,ivor med labyrint
anordning. Ringarna i det ena hjulet löpa i mellanrum men 
mellan ~Skovelringarna i det andra hjulet och de båda hjulen 
hava samma omloppstal men motsatt rotationsriktning. Skov
larna Ii det ena hjulet tjänstgöra härvid såsom ledskenor för 
angans införande på skovlarna i det andra hjulet. Den reia
tiva hastigheten mellan .skovlar och ledskenor bliver h~irigenom 
d1ubbelt -så stor, som vad fallet skulle vara, om ledskenorna vore 
stationära. Pä grund härav ].;an vid en viss periferihastighet 
fyra gånger större energimängd omsättas i Yarje skovelring och 
clå därjämte även ledskenorna äro i rörelse och överföra arbete 
från ångan till turbinen, möjliggör detta system ett utnyttjande 
av ångans arbete med en fjärdedel så många skovelringar, som 
Yid rasta ledskenor. De1s på grund härav och dels på grund av 
andra konstruktionsdetaljer erfordrar denna Lurbin mycket min
dre utrymme än andra tu11binsystem. 

Rotationshastigheten uppgår till 3,000 ~~ 7,000 varv per 
minut. D-els på grund av denna stora hastighet och dels emedan 
de båda turbinhjulen rotera i motsatta riktningar ägnar s ig stal
turbinen bäst för 'drivande av elektriska generatorer, för vilket 
iindamål dessa måste uppdelas i två delar. Varje turbin driver 
s~\lunda två generatorer, fäslade en till vardera turbinhjulets 
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l Följ' ande fj,cr 13 visar en sådan dubbelrotationstur bin, nli.·e . :::.· 
med överhalvan .av turhinhuset avlyft mellan generatorerna, så 
att tm•binhjulen .synas. 

Fig. 13. 

1 000 k S talturbingenerator med turbinhusets övre ' "W. 
del borttagen. 

Hela 1maskinaggregatet bildar en kraftigt sammansatt cy
linder inom vilken de roterande delarna äro sammanförda. 
För ~lstrande av -elektrisk energi har denna maskintyp r,edan 
fått ganska stor spnidning både i Sverige, Norge,_ Da~mark , 
E·ngland, Frankrike och Ryssland . Sålunda voro l maJ detta 
ar icke mindre än ·omkring 55,000 K. vV. tillsammans levere-

ntele -och beställda. 
För direkt propellerdrift passar denna turbintyp icke 

på crrund av det höga varvantalet och den dubbla rotationsrikt
nin~en hos de båda turbi11!hju1en. Firman har därför måst 

t> 
använda sio· av de vanliga metoderna för att nedsätta varvan-
talet och h:r härvid givetvis den elektriska utväxlingen i första 
rummet varit den naturliga väg, varpå problemet lösts; då fir
man speciellt ägnat sig åt tillverkningen av ekonomiska turbin 
generatorer av standardtyper. 

Tidskl-ift i Sjöviisendet. 30 
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Ett första försök i denna riktning är maskineriel för rederi
aktiebolaget Svcas ångare » Mjölnen. Denna är en lastångare 
om 926 bruttoton och 900 hlu:s maskineri. 

Anläggning'cn å Mjölner utgöres av Lvå lika enhe ter, var
dera bestående aY en '400 kw. dubbel-rotations-turbogencrator, 
arbetande med en hastighet av 7,200 varv i minuten och alst
rande trefas växelström om 500 volt och 120 perioder i sekun
dlen. Den sålunda alslrade strömmen användes aU driva tva 
trefas motorer, ,·jlka i sin ordning g:enom en k ugghjulsutväx
ling' driva ett gemensamt hjul, fastsatt på propelleraxeln. Moto
rerna gå med omkring 900 och propelleraxeln m ed omkring 90 
varv per minut. 

Manövreringen slwr på elektrisk väg. Sftlunda regleras 
hastigheten genom från- och tillkoppling av mo lstånd i elektra
motorernas strömkrelsar och omkastningen försiggår genom ut
byte av polernas faser. När generatorerna av en eller annan 
anledning mer eller mindre avlastas, avsl~inges }ingtilloppet i 
motsvarande grad av en automalisk regulator. Turbinernas 
rotationsriktning ändras icke vid backsl::tgn i ng utan utföres 
denna i motorerna . Härigenom kan hela maskinkraften ii.ven 
användas Jör back. 

Resultaten av kolförbrukningsförsök med >' M.iölnen har 
jämförts med motsvarande resultat för sys terbålen »Mimen, 
försedd med kolvångmaskineri, och har därvid framhållits att 
Mjölners maskineri visar en kolbesparing av 1!2,, ;k jämfört 
med systcrbåten . Härvid är dock att m~irlw att Mjölners ång
pannor blivit försedda med forcerat drag enligt Howelens system 
och ö~verhettningsanordning m. m . Den påvisade besparingen 
måste sålunda till stor del tillskrivas dessa anordningar och kan 
endas t delvis skrivas på stalturbinens konto. Tyvärr saknas 
ännu alla upplysningar om huru de olika ekonomiska faktorer 
na verkligen fördela sig. 

För sina förslag till jagaremaskinerier har Stalbolagtet cmel · 
ler tid , med hänsyn till den ringa vikten och utrymmet sam t 
kraven på stora variationer i effekt och god ekonomi vid låg 
sådan, m~1st ÖYergå till kuggutväxling. Kug~g,växeln har då upp-
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dclnls i Lvå hjul, ett för yardera turbinhju1el med extra omkast
ningsviixel för det ena, med likriktade vinkelkuggar, varigenom 
propcllerlryckcl delvis införts över kugg'hjul~n Lill ångl~alm:se
ringen i turbinerna. Backsla.gningsanordnmg merl sarsktlda 
skovelringar är anbringad i Lurbincrna. En mindre liknand e 
turhinanläggning är f. n . uneler byggnad för engelsk riikning. 

Tnrbinerna upphängas på fyra stötlor och hängas konden
sorerna av duhbe1cylinclerform under turbinerna. Därjämte 
omfattade förslaget even Luell1 i n föranek av scpara t oljeeldade 
i)ycrhetlare m. m. De i anbuden direkt angivna ångfi.irhrul' 
ui ngssi ffrorna och kraftbeloppen äro riiknacle för e ll anlaget 
mycket lågt \'acuum och med en ångmängd, som .endast kortare 
s i under km påräknas. I t:1 bell n :r 2 äro dessa vii r den för .iäm
l'öre ls.es skull omriiknncle till kontrakisenligt vacmn och lika, 
normal ång.mängd . 

Det är en betydande och ständigt fortgående utycckling aY 
maskinsystemen, som under senare år pågått. Dft vi nn i fär
diga fartyg och lwn trakterade äga j ~imförelsesiffror inom de 
olika utvecklingsfaserna för sa\·iil pansarbåtar som jagare, kan 
en ÖYersiktlig tablå, sådan som aterrinnes i tabell n:r 3, vara av 
in lresse. Man kan där, särskilt i de sista raclema under de båda 
efl'ektrubrikerna eller rörande kol per propulsiv hästkraft (verk 
lig för fartygets framdriYning utnyttjad effekt) följa de e.kono
m i ska utvecklingslinjerna samt den fortg~\ende v iklreduk l JOnen . 
Viktsreclukl ionen innebär samlicligl en ungefär motsYarandc 
redu ktion i kostnad. 

De i tabell n:r 3 angiYna kraftbclopp.en och fartygshastighe
if'rna äro ej de högsta möjliga, utan dc normala vid full effeli:t 
och lika belastning;sförhållanclen . Dc för turbin erna angiYna 
indikerade hästknufterna åro för jämförelse beräknade från de 
dTekliva medelst anlagen m ekanisk verkningsgrad hos mots·va
rande kolvångmaskiner. 

Det framgår tydtig t av tabell n :r 3 att ÖYcrgången l ill Htväx
lade turbiner för våra fartyg innebär ett väsentligt framsteg i 
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ekon'omi,sklt avseende, :särskilt vid låg fart, där föT jagarna är 
att konstatera en återgång från en med de direkt drivna turbi
nerna följande ökning av kolförbrukningen. Då jämförelsen 
endast gäller ång- och propellerekonomi samt vikt, framgår ej 
av densamma turbinernas överlägsenhet gent emot kolvm aski
nerna i att kunna tillgodogöra sig så stora kvantiteter ånga, som 
pannorna möjligen vid yttersta forcering kunna lämna, varige
nom fartygets maximihastighet väsentligt kan höjas . 



l 
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'Ta. p e ll I. 
Förslag å turbinmaskineri för pansar. båtarna »Gustaf V» och »Drottning Victoria». 

full kraft. 
Maskinkraft i axelhkr. .. .... .... ........ ····· 
Propellervarv per minut .... .. . . . . . . . . . . . . . . . . 
UtväxliiJg ..... . ·····-- . .... . ... . ··········· . .. .. .. 

Turbinvarv per minut -······· ········ ·· ·· · ····· · 

Ångförbr. ensamt turbiner i kg. per ARK 
}) total i }) }) > ·lf) 

Axelhkr. vid 129,000 k o· 
t:>' ånga per timme 

Fart i knop, beräknad, härvid .... ... ..... .... 
Kolförbr. total (7 ,R5 kg. ånga per kg. kol) 

i kg. per AHK ....... ..... ········ · · ...... 
Aktionsradie vid 22,5 knop med (i40 ton kol 

och 100 ton olja, i knop .. . .. . .... .. . ..... 

Reducerad effekt. 

sekundärbelastning i ARK ... ... .... ........ 
Fart i knop, beräknad, härvid. ......... . ...... 
Angförbr. ensamt turbiner i kg. per AHK 

> total i >> >> )) ;.: .. X·) 
Kolförbr. total (9 kg. fmga per kg. kol) 

i kg. per AHK . . ..... ... ..... . ....... . ....... . 
Aktionsradie vid 3150 AHK med 640 ton kol 

och 100 ton olja, i knop .. ........... . .. .. 

Vikt av ångturbiner, utväxlingsanordningar, 
armatur, manöveranordningar och över-
strömsledningar i ton .................... .. 

»G u s t a f 

Koclmm Kockum de Laval-Krupp AEG AEG -4 axlar 4 axlar -1 axlar 1 2 axlar 
direkt direkt direkt direkt 

20,000 20,000 20,000 20,000 
430 430 430 310 

- - - -
430 430 430 310 

5,55 5,50 5,70 5,90 

6,40 l 6,35 6,55 6,75 
20,150 20,300 19,700 19,100 

22,50 22,55 22,35 22,20 

0,82 0,81 0,83 0,86 

J ,OJO 1,020 990 940 

3,150 3,150 3,150 3,150 
14 14 l4 14 

8 ,o; S,oo 9,00 9,50 
9,80 9,75 l 0,95 11,55 

l ,09 l ,08 l ,22 1 ,~8 

2,950 2,950 2,650 2,500 

245 250 275 330 

*) Hjälpmaskinerna antagas taga inalles 17,000 kg. ånga per timme. 
**) c:a 2:3 °/o av huvudmaskinernas 

~c-r. ·:·:·) l\ied frånkopplade lågtrycksturbiner. 

---

»D r o t t n i n g V i c t o r i a >> 

Westing-Motala- Vulcan, Hamburg Schichau Parsons 
\Vestin g- house 

house \ r axl ar 4 axlar l 2 axlar 4 axlar 4 axlar\2 axlar 2 axlar 4 axlar 2 axlar trans-
v äxel direkt växel form. direkt växel växel direkt växel 

22,000 20,000 22,000 22,000 20,000 22,000 22,000 20,000 22,000 

,!30 200 250 430 200 200 430 200 200 
l: 10 l: 5,5 - ? l: 18 - ? 1 : 18 -
1:7 

? 3,600 430 2,000 1,400 430 ? 3,600 430 

1,400 
5,30 4,75 5,10 5,50 5,10 5,30 5,50 5,10 4,90 

5,87 6,35 5,87 \ 6,07 6,35 \ 
5 87 l 5.65 6 07 5,52 

22,000 20,300 \ 22,?00 21,250 20,300 22,000\ 22,800 21,250 l 23,350 
22,75 23,40 23,20 22,55 23,20 22,85 22,55 23,20 23,30 

0,75 0,81 0,75 0,77 0,81 0,75 0,72 0,77 0,70 

l 1,250 1,180 1,020 1,180 1,100 1,020 1,180 1,220 1,060 

3,150 3,150 3,150 3,150 3,150 3,150 3,150 0,150 3,150 

14,2 140 14,2 14,1 l 14,o L4,2 14,3 14,o 14,2 

6,601 6,30 **'' 7,60 6,80 Ö,65 8,00 7,oo 6,151 5,so*''* 8,50 6,oo i 
8,10 7,70 ~),30 s,ao 8,15 9,75 8,55 7,557,1 5 10,35 7,35 

0,901 0,86 0,84\0,79 1,03 0,92 0,90 1,os 0,95 l,15 0,82 

3,600 och 3,500 och 

3,800 3,100 3,550 3,550 2,950 3,450 4,100 2,800 4,000 

160 250 254 224 296 220 149 300 250 

ångförbrukning. 
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Ta

Förslag å turbinmaskineri 

Full kraft. 
Maskin-kraft i axelhkr . ........................... .. 
Varv per minut ................... . .................. . 
Utväxling med kuggväxlar ............ .... ...... .. 
Turbinvarv per minut ............................ . 
Ångförbr. ensamt turbiner i kg. per ARK 

» total 1 » » » 

sekundärbelastning i ARK vid 67,100 kg. 
ånga per timme ....... .......... .. . ............ . 

Fart i knop, beräknad, härvid ...... .. ...... ... . 
Propellervarv per minut » ..... ............ . 

Kolförbr. total (6,s kg. ånga per kg. kol) 
i kg. per ARK .. ............................. .. 

l Aktionsradie vid 30 knop med 106 ton 
l bränsle i knop, approximativt .......... .. 

Reducerad effekt. 

sekundärbelastning i ARK. .... ......... . ........ . 
!art i knop ........ . .............. .. ................... . 
Angförbr. ensamt turbiner i kg. per ARK 

» total i » ,, > 

Kolförbr. total (9 kg. ånga per kg. kol) 
i kg. per ARK ........................ ........ . 

Aktionsradie med 106 ton bränsle i knopl 

Vikt av turbiner med armatur, överströmaJ 
ledningar och manöveranordningar i tonl 

Kockums Mek. 
Verkstad 

Alt. I l Al~) II 

11,000 10,000 
4SO 800 

? -
? 800 

5,20 5,70 
6,10 6,70 

ll.OOO 10,000 
34,o 30,2 
450 800 

0,90 0,99 

465 335 

1,000 1,000 
16,4 16,o 
8,90 9,oo 

10,63 10,75 

1,18 1,19 

1,470 1,420 

45,o 31,o h) 

a) Munins maskineri med förbättringar, direkt drift. 

b) so• överhettning, 4 pannor. 

c) Utan 4 

d) so• överhettning, 3 pannor. 

e) Utan 3 

Motala 
verkstad 

11,000 
4SO 

1 ; 10 
4,500 

5,20 
6,10 

11,000 
34,o 
450 

0,90 

465 

1,000 
16,5 
7,70 
9,20 

1,02 

1,700 

38,8 

l 
l 
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bell II. 

för 1914 års jagare. 

l 
l 

de Lavals ångturbin S. T . A. L. (Ljungströms) 

l Alt. II 
Alt. I 

l 
Alt. II 

l 
Alt. III 

l 
Alt. IV 

Alt. I b) c) d) L-

11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 

450 450 450 450 450 450 

1:8 l :8 l :6,7 l: 6,7 l; 6,7 l: 6,7 

3,600 3,600 3,000 3,000 3,000 3,000 

5,20 5,20 4,05 4,50 4,oo 4,54 

6,10 6,10 4,75 5,28 4,69 5,33 

11,000 11,000 14,100 12,700 10,700 9,450 

34,0 34,o 36,2 35,4 34,1 33,0 
l 450 450 485 475 450 435 

0,90 0,90 0,70 f) 0,78 0,69 f) 0,7D 

(0,76) (0,74) 

465 465 595 535 610 540 

(557) 

l 
(571) 

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 J,OOO 

16,5 16,5 16,5 16,5 16,7 16,7 

7,70 8,to 7,70 g) 6,76 7,88 6,60 7,40 

9,20 9,68 9,20 8,08 9,41 7,89 8 ,84 

1,02 l,os 1,02 0,90 f) l ,05 0,8s f) 0,98 

(0,97) (0,95) 

1,700 1,700 1,950 f) 1,670 2,020 f ) 1,800 

(1,800) (1 ,870) 

38,2 38,2 36,0 30,o 36,0 30,o 

f) I STAL:s anbud ingår ej och lämnas ej uppgift ~m brä~sle ~ör över
hettarna, varför bränsleförbrukning och akt10nsrad1e eJ komma 
att ställa sig i verkligheten så förmånliga, som dessa siffror visa. 
De inom parentes angivna värdena äro enl. ungefärlig korrektion 

för överhettarnas förbrukning. 
g) Enligt senare inlämnat kompletterande anbud . 
h) Siffran säkerligen endast turbinerna netto enligt 11unins vikter. 
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Ta..;. 

Maskinsystemens senaste utveckling å pansar-

Maskin kraft: Axelhkr .. .... . . . 
D:o Ir1d. l1kr. . .................. . ... .. ..... . ..... ....... . ... .. . .. . 

Varv per minut ...... ::: ::: ::::::::: :: :·:: ::::::::: ·:· ::: ::: ::: .: : ::: ::: .. ........ .. 

Fart i knop ............................ . ······· ··· ··· ··· ·· ·· ···· ·· ··· ······ ·· ··· ·· ·· 

full effekt: 

1nga netto per axelhkr. och timme 
···· ··· ··· ··· ···· ·· ······ ····· ·· · 

D:o total 
kg. 

··············· ··· ·· ······ ······· 
D:o » timme ···· ··· ··· · ·· ·· · ..... . ...... ... ... .... .......... . 
D :o p er kvm. eldyta och timme 

······· ···· ···· ···· ··· ·· ······· ··· ·· 
D:o per kg. kol ........ . ................ .. ... ...... .......... . .. ..... . 

Kol per axelhkr. och timme . .. . 
D:o » in d. hkr. > ,, .. . ........... . .. ... ... .... ... . .. ........ . 

Propellerverkningsgrad . . . .. . .. . . . . . . . ... . .. .. . . . . .. . . .. . . . . . . .. . " 

f:f:';::·,:~~,·;,h·~,~;ul~•~ ~k:••• i i .• ii . :~·~ 
Reducerad effekt: 

Axelhkr. .. ........... ....... .. .............. .. .. 
Ind. hkr. ... ..... .... . .. .. ...... ··· ···· · · ·· · · ·· · ·· · ·· ··· · · · · 

Del av full effekt ...... ... .. .. : ~ .... .. ..... . ... .. ... ..... .. .... ....... ... . .. ... .. . 

Anga netto per axelhkr. och ;i·~~~-.- _._ .. _·.·.·.·.·.·.·.·.·:.· .·.·.· .·.·.·.· .·.·:.·.·:.·.·.·.-... kg. 

D:o total 

D:o per kg. kol.. .. . .... . 
··········· ···· · ······· · · · ·· ·· · · ··········· 

Kol per axelhkr. och ti mm e ......... ........ . .... ........... .. . 
D:o > ind . hkr. , 

······· ··· ······· ··· ·· ······· ···· ··· ······ 
Propellerverkningsgrad . . . .. .. . .. . . .. ... . ..... . .. . 
Pro ulsiva hkr. .. . ................. . 
, p ........................... ..... ... . .......................... ...... . 

Anga per timme och propulsiv hkr.. .. ........... .. .... .... .. ....... kg. 
Kol ...... .... ............. .. ... .. ... 

- 473-

b ell III. 

båtar och jagare för svenska flottan . 

p a n s a r b å t a r .J a g a r e 

l >Sverige> >Gustaf V » »tal e» 
>Hugin » 

»1914 års • >Oscar I I» 
turbiner turbiner 

kolvångma- direkt turbiner kolvån g - direkt turbiner 

skiner l kopplade utväxlade maskiner kopplade utväxlade 

8,280 20,000 22,000 7,050 9,500 11,000 

9 ,000 21 ,740 23,910 7,665 10,330 11,950 

148 430 200 386 800 450 

17,8 22,5 23,2 29,4 30,o 34,o 

7,60 5,55 5,10. 8,88 6,00 5,20 l 
8,13 6,40 5,87 9,50 7,05 6,10 

67,300 128,000 129,200 67,000 67,000 67,000 

2S,o 32,8 33,1 51,4 51,4 51.4 

8,30 7 ,85 7,82 6,80 G,so 6,so 

0,98 0,82 0,75 1,40 1,04 0,90 

0,90 0,75 0,69 1,29 0 ,95 0,83 

70 °/o 60 °/o 66 °/o 64 °/o 50 °/o 6 1 °/o 

5,796 12,000 14,520 4,510 4,750 6,710 

11,61 10,67 8,89 14,84 14,10 lO.oo 

1 ,~o l ,36 l,H 2, 18 2,o7 1,47 

1,304 3,150 3,150 700 950 1,000 

1,630 3,930 3,930 823 1,117 1,176 

15,75 °/o 15,75 °/o 14,32 °/o 9,93 ° /o lO,oo "t• 9,09 ° /o 

9,64 8,05 6,60 16,30 10,71 11,8 7,i0 

10,8o 9,RO 8,10 7,70 1 2,oo 14,o 9,20 

9,o 9,oo 9,oo 9,oo 9,oo 9,oo 

1,20 1,09 0,90 l 0,86 1,333 ] ,56 1,02 

0,95 0,87 0,72 0,69 1,135 1,32 0,87 

70 °/o 65 °/o 70 °/o 70 °/o 61 °/o 67 °/o 

913 2,048 2,205 490 580 670 

15,43 15,07 11,57 

l 
ll,o 17,14 23,oo 13,73 

1,7l 1,67 1,29 1,23 1,76 2,56 l ,53 
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Vikter: 

~:~~l ~~~~in;~~ ::~k:~~~~~~-~~~-~· .. ~~-~~-~~-.~--- . ~---::: ::::::: :: ::::: : kg. 
D: o in d. hkr ..................... . .... . ...... .... .... .. ........ . 
D:o • prop. hkr ......... .. ..... .. ... .. .. ...... ... ...... .. . .... . . 

Maskinrumsvikt axlar, propellrar .................... ... ....... ... .. . .. . 
D:o per p rop. hkr. . .. . ... .. .. ....... ... .. .... ..... .... ..... . 

Pannrumsvikt 
D:o per kg. ånga .. . ... ..... .... ............ ................. . 

p a n s a r b å 

. Oscar Il> 
»Sverige» 

turbiner 
kolvångma- direkt 

skiner, kopplade 

-
641,500 946,500 

77,50 47,32 
71,27 43,54 

110,70 78,88 
325,500 460,000 

56,16 38,33 
316,000 486,500 

4,70 3,so 
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t a r J a g a r e 

.Gustaf V • .Vale • 
>Hugin> 

»1914 års • 
turbiner 

.turbiner turbiner kol vång- direkt 
utväxlade maskiner kopplade 

utväxlade 

879,500 165,500 167,800 172,800 

40,oo 23,48 17,66 15,71 

36,78 21,60 16,25 14,46 

60,57 36,69 35,ss 25,75 

393,000 72,500 74,800 77,300 

27,06 16,os 15,75 11,52 

486,500 l 93,000 93,000 95,500 

3,77 1,39 1,39 1,u 
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Undervattenssignaleringen. 
Ingenjör Dalens ny~ uppfinning. 

Ur Nautisk tidskrift, oktobernumrel, ha \·i hämtat följande. 

Undervattenssignaleringens betydelse för sjöfarten är väl 

känd för tidskriftens läsare, liksom också den stora utbred

ning på kontinenten och i England som detta sionalsystem 

erhållit under senare år. Mindre bekant torde dä~·emot den 

nya uppfinning på undervattenssignal eringens område vara 

som gjorts av deL s. k . Aga-ljusets upphafsman ingenjör Da

len, och därför torde en närmare redogörelse häröver vara av 
intresse. 

Fig. l. 

AGA:s undervattenssignalapparat - i världsmarknaden be

nämnd: AGA Submarine Signal Outfil - kan användas både 

vid fyrar, fyrskepp eller insatt i bojar. Mekanismen och kraft-
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käll an äro i alla fallen desamma, endast placeringsanordnin

garn a bli olika, beroende på apparatens plaeering. Den drivan

de kraften utgöres av sammanpressad kolsyra. 

Fig. l framställer schematiskt verkningssättet av appara

ten, som består av fyra huvuddelar: 

I. Gascylindrarna. 
II. Maskinrummet. 

III . Slagmekanismen. 
IV. Klockan . 

I. Gascylindrarna (C). 

Cylindrarna tillverkas av draget stål och äro provtryckta 

upp till 225 atm. De fyllas med ren och torr kolsyra - l 

kg. C02 för vatj e 1 ,34 liter av cylinderns volym. Gascylin

drarna tillverkas i trenne olika storlekar för att passa på olika 

uppsätlningsplatser. Såsom exempel kunna vi nämna, att den 

slörsta storleken av dessa cylindrar kan lämna kraft för 

100,000 slag på klockan och med en ljudkaraktär af 2 slag 

per minut kan alltså en sådan cylinder oavbrutet och utan 

tillsyn hålla signalapparalen igång i 35 dygn. 

Vmje cylinder är medelst rörledning förenad med en 

k ollektor (K), genom vilken kolsyran föres till 

Il. Maskinrummet (M). 

Detta rum innehåller : 

a) Hu v ud ven t i le n (V) med sin högtrycksmanometer (H); 

b) Tryckregulator n (T), som automatiskt nedbringar 

trycket till det för slagmekanismen lämpliga; 

c) Föreningsstycket (F) med lågtrycksmanometern 

(L ) för kontrollerande av gastrycket i regulatorn. 

För att kunna undersökas och överses äro alla dessa de

lar monterade på en och samma skiva, vilken med lätthet 

kan losstagas från maskinrummet utan att rubba apparaten 

i övrigt. 
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III. Slagmekanismen 

. Slagmekanismen består av: en gaskam m are (G), till 
vilken kolsyran inkommer genom en ställbar ventil, som reg
lerar antalet slag (å klockan) per minut. Apparaten säges 
hava e n to nig mekanism, om intervallerna mellan slagen all
tid äro av samma tidslängd och flertonig mekanism, om 
dessa intervaller äro av olika längd. På detta vis erhålles 
~lika ljudkaraktär å bojarna. De enklaste och vanligaste 
ljudkaraktärer äro: 

ett slag var 30 sek.; 
två slag omedelbart efter varandra var 30 sele; 
tre slag omedelbart efter varandra varje minut. 
De korta intervallerna de två sistnämnda fallen göras 

av 4 a 5 sekunders längd. 
När trycket i gaskammaren 

uppnår ett viss maximum, öpp
nar sig automatiskt den ställbara 
ventilen och en viss kvantitet 
kolsyra insläppes i cylinde rn 

~~~~ (Cy), i vilken en pistonkanna 
med stång (S) rör sig. Stångens 
andra ände är fästad till kläp
pen (Kp). Då pistonkannan av 
kolsyran drivits upp i sitt över
sta läge, öppnas en avloppsven
til och gasen, som har expande
rat i eylindern, går nu ut i en 
cylindern omgivande lufttät järn
låda. Denna är också försedd 

Fig. 2. 

med en avloppsventil, genom vilken kolsyran går ut i fria 
luften eller i vattnet, sedan ett visst tryck i järnlådan upp
nåtts. I fall, då hela mekanismen arbetar under vattnet, in
ställes ventilen att blåsa vid ett tryck något öfverstigande vat
tentrycket utanför. Vatten eller fukt förhindras därigenom 
att intränga till signalapparatens mekanism och all rostbild
ning förekommes. 
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Vid den efter slaget uppkommande gasförtunningen ned
går pistonkannan i sitt nedre läge, till dess en ny inrusning 
av kolsyra från gaskammaren äger rum och nästa slag vid
tager. Mekanismens smörjning ombestyres af en i järnlådan 
automatiskt verkande lubrikator. 

IV. [(lockan (Ka) 

är av den universella standardtypen och väger 90 kg. Kloc
i{ans vibrationsperiod och kläppens slagkraft äro så stora att 
de giva klockan en hördistans av ungefär 6 nautiska mil. 
Vattnets natur, havsbottnen , djupet och andra lokala förhål
landen spela ju härvid in, och på de ställen där dessa äro 
gynnsamma kunna ljudvågorna fortplantas ända upp till 9 a 
10 sjömil. 

Fig. 3. Fig. 4. 

Hela denna signalanordning utriggas och nedsänkes från 
de fyrskepp, från vilka de skola användas (Fig. 2) eller apte
ras å lysbojar av AGA:s kända konstruktion. I förra fallet 

Tidskrift i Sjövi:isendet. 31 
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göres slagmekanismen och klockan höj- och sänkbar från en 
dävert vid fartygssidan, så att apparaten vid förflyttning (vid 
ut- och intagning) kan placeras inombords. Gascylindrarna 
och maskinrummet förvaras innanför relingarna och kolsyran 
ledes till slagmekanismen genom ett böjligt metallrör. 

Å bojarna (Fig. 3 och 4) insättas kolsyrecylindrarna i vat
tentäta rum i luftlådan och alltid från dennas översida, så 
att cylindrarna vid behof lätt kunna ombytas, utan att bojen 
behöver rubbas från sin station. Maskinrum och slagmeka
nism placeras i övre ändan av bojens centralrör, inuti vilke t 
går ett mindre rör, vilket omgiver och skyddar pistonstången, 
som överför slagmekanismens rörelse till kläppen. Klockan 
önskar man få så djupt nedsänkt som möjligt och fäster för 
den skull densamma till centralrörets nedre ände. 

Under mer än ett års tid hava nu flere dylika Aga-bojar 
varit i verksamhet och därvid givit ett utmärkt resultat, var
för man med visshet kan förutspå, att sjöfarten genom denna 
undervattenssignalanordnings · användat-:.de erhåller en ovär
derlig hjälp och säkerhet vid navigering under svåra förhål
landen och i farliga farvatten. 

- 4til -

Den nya värnpliktslagen. 

Den av Konungen och Riksdagen antagna värnpliktslagen 
av den 17 .september 1914 utgör ett ganska b etydande steg 
framM i organiserandet av landels levand.e för.svarskrafter, och 
skil}er den sig i väsentlig mån från den föregående lagen. 

I det följande skola de paragrafer, s·om beröra flottan och 
som hava en från värnpliktslagen av 1901 mera avvikande 
lydelse, ang•ivas; äv enså de bestämmelser som föranletts av den . 
nya lagen. Nya beslämmelser i Yärnpli ldslagen hava utmärkts 
genom linjer i marginalen. 

§ L 
Varje svensk man är värnplik tig från och med det kalen

derår, under vilk-et han fyller tjugu år, till och med det , under l 
vilket han fyller fyratiotvå :\r. 

§ 3. 

1. Värnplikten fullgöres i beväringen och landstormen. 
Beväringen de~as i första och andra uppbådet. ..Tjänstetiden, i l 
beväringen är femton år, elva år i första och darefter fyra ar 
i andra uppbådet. 

~ \') ;J . 

1. Värnpliktig är skyldig att inställa sig till inskrivning i 
hären eller marinen det år, han fyller tjugu år. l 

2.-
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På grund av .denna paragraf inskreYos vid förrättningarna 
nnder våren 1915 såväl de värnpliktiga, som tilldelas flottan i 
aUmän tjänst och under år 1915 fylla 21 år, som de värnplik
lilga, vilka under samma år fylla 20 år . 

20-åringarna betecknades med inslu·ivning:såret 1915 y och 
21-åringarna med: 1915 ä. Närmare bestämmelser angående 
dessa inskrivningsförrättningar återfinnas i inskrivningsförord
ningen (F. S. 465/1914) § 151. Ena hälften av årsklassen 
1915 y inkallades till tjänstgöring den l september 1915 och 
den andra hälften skall börja sin tjänstgöring den l november 
1916. Årsklassen 1915 ä .im·yckte den l november 1915. 

För inskrivning av värnpliktige, som fyllde 20 år 1914 och 
s,om tilldelats flottan i sjö- eller stationstjänst, redogöres under 
§ 52. 

§ 6. 

2. Yngling, vilken avlagt studentexamen eller erhållit av
gå·ngsbetyg från gymnasi·ets tredje ring vid allmänt läroverk 
eller S•Om vid annan läroanstalt förvärvat ett kunskapsmått, 
som, enligt vad Konungen förordnar, skall anses däremot svara, 
ävensom yngling, vilken vid navigationsskola avlagt sjökaptens
elLer styrmansexamen eller å maskinistavdelning annan exa
m •en än maskinistexamen av tredje klass, må redan det år, då 
han fyller 18 eller 19 år, anmäla sig till inskrivning. 

För bifall härtill fmdras att vara Yapenför; dock må jäm
väl sådan i detta moment nämnd till krigstj änst duglig men icke 
vapenför yngtitng inskrivrus, som med visshet kan förutses icke 
bliva vapenför till inträdet i värnpliktsåldern. 

3. 

§ 10. 

l. Värnpliktig, som är förlustig medborgerligt förtroende 
för alltid, må ej tillhöra hären eller marinen. 

2. Är värnpliktig förlustig medborgerligt förtroende, intill 
dess viss tid förflutit från det han efter utståndet straff blivit 
frigiven, må han ej fullgöra honom :'\liggande tjänstgöria1g, 
förrän han återvunnit medborgerligt förtroende. Sådan värn-
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P_l.~ktig .. a~,s~s då likställd med en, s.om erhållit uppskov med l 
tpnslgonng. . . 1 I enliah et härmed är bestämmelsen i g. {). S.

1
) 1410J 1914 

:s.· 12 Q bm~ta()"en an()"å.ende uppgörande av förteckning vid mot-., ~ t> t> • f" 
tagn ing av värnpliktiga å dem, som sakna medborgerhgt or-
troende. 

§ 16. 

1. Uppskov med insl;:rivning till nästföljande tus inskriv
Hinersförrä ttning med:clelas viirnpliktig, som av en eller annan 
mÖ]~li..,.en överNå,ende anledning, såsom tillfällig sjukdom, för-

t> t> . . l . l . ~enad eller otillräcklig kroppsutveckling eller dylikt, vJc ms ;:nv -
. f"" ·· tt · "'~·n ))efinnes vara till tjänstgödng oförmögen mngs orra nint;f' , ' < • • ... . 

eller olämpl'ig eUer .. genm::. dc m ed tj~n.st~örmgen forenade an- ~ 
s trängn~n:garna utsaUcs for men elle1 lm a. .. 

De för·egående bestämmelserna hava skärpts med hansyn 

l ill att t). änst«örinaen skall börja tidigare. 
t> t> r· 2. Sådant uppskQv kan ock medgivas enda arbets ora 

sonen, sonsonen eller dottersonen till orkeslös fader , farfader, 
morfader ·eller tiH änka, frånskild eller övergiven hustru eller' 
ogift k vinna. 

§ 17 . 

1. Uppsk.ov till nästföljande år m ed den i § 27 för-eskrivna 
första tjänstgöring kan vid insl;:rivningen medgivas. 

a) 
. ] . .. l "] L" '0111 °0 .. 1. sa11110likt, b) å sjömanshus m s ut ven varnp 1 '- 1g, s t> - .. • 

aU han inom ett år efter inslaivningen kommer att soka m
träde ·i sjökaptens-, styi'mans- förste maskinist- elle1r andre 
maskinistklass vid navi.gationsskola; 

5. Värnpliktig, om vid navigationsskola avlagt styrmans-l 

~-, )~ s. = generalorder, utfärdad genom sj?försvarsdepartemen
tet. G. o. 1. = generalorder, utfärdad genom lantforsvarsdepat tementet 
S. F. = svensk författningssamling. 
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examen och förklarar sig ~imna efter avlagd sjökaptensexamen 

söka anslä11ning sitsom r es•e rv.ofTicersaspiranl för u l bildning till 

reservotricer virl marinen, m:'\, om han anses härför lämplig·, 

på ansökan hemföd.ovns .från pågående tjänstgöring, sedlan 

min~;t tre fjärdedelar nv den för honom i§ 27 bestäm.da t jänstgö

r ingen fullgjorts ; dock med skyldighel för sådan v~irnpliktig 

aLL fullgöra elen återstående tj~inslgöringen , om han icke avlagt 

sjökaptensexamen och nmn i t nns Lii.lln in g såsom resenofficers -

l ::tSipirnnt s·enast are! efter del. da hnn h em förlon1ts. 

§ 22. 

Inskrin1.ingsre,·isio 11 sammnnträder på krdlclse av ordfö-

randen. 

Re, isi·on en al igger: 
a) 

•e) all, utöver vad ovan säg.s, i de fall , Konungen bestäm

mer, vcrksUi'lla tilldelning a,· värnpliktiga till viss! [!·uppslag 

eller Yiss tjänst eller befattning, med iakttagande av att vid lika 

lämplighel i fiirsta mmmel llll~1ges dc, vilka d'ärlili anmält sig. 

I g. o . 630/1915 angi,·as clc grunder, enligt v-ilka inskriv

ningsre,·isioncn skall ullag'a viirnpliktiga ingenjörer, elek troin

genjörer, intendenter och hikare. 

§ 24. 

Viirnpliklig iir skyldig alt tjänstgöra Yicl del truppslag av 

hären ell er uti den tjänst Yid marinen , var till han inskrivils eller 

fiv,erförts, dock all i de fall, Konungen prövar erforderligt, väm

pliktig skall vara skykllig all iin'n vid annat truppslag eller i 

l annan tj~inst fullgöra tjänstgöring. där sådant ej medför för

iin.cl'ring av tjä11stgöringstiden. 

§ 25. 
Marinen tilldelas: 

a ) alla [t sjömansims inskrivna maskinister och eldare samt 

l ~w ~vriga :l s·!?m~nshus ii~sk._rivJ~a viirnpliktiga dc , som sex må

nader eller da rutover van l mmånslrade till sjöfart; 
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b) andra å sjömanshus inskrivna värnpliktiga enligt be-~ 

stäm:melser, som Konungen meddelar; samt 

c) å sjömanshus :icke inskrivna värnpliktiga, som anses 

för marinen behövliga, till det antal, Konungen bestämmer. 

2. 

Fordringarna å sjötid hava blivit nedsatta från 12 måna

der till sex månader . I mom. a nämnda värnpliktiga tilldelas 

l'l otlan i allmän tjänst. Mom. b avser sådana värnpl,ikliga, 

~;om hava mindre än 6 månaders sjötid. Fördelning:en av dessa 

till marinen eller hären avgöres av inskrivningsrevisionen enligt 

fiir ,·,arjc år i kommandoväg utfärdade föresluifter. Närmare 

heshimmelser (l lerfinnas 1i inskrivningsförordningen (F. S. 

-!6511914) § 52. 

Av j mom. c n~imnd a vänpliktiga sker uttagning till flot

Lan i sjö- och .stabonstjiinst enligt bestämmelser i g. o. l. l i1915 

och g. o . s. 163/1915. 
'§ ')~ ~l. 

I. Vapenför värnpliktigs utbildningstid : 

A. Vapenför värnpliktig, med undantag av de1n, som 

n~imnas under B, C eller D i delta moment, är, sedan han blivit 

inskriven, skyldig att under fredstid för sin utbildning tjänst

göra det antal dagar, som nedan angives, nämligen: 

a) 

g) vid marinen i nedan angivna an Lal dagar, vilken tjänst

göring, på .säll Konungen nä 11mare föordnar , skall fullgöras: 

aY de å sjömanshus inskrivna vämpliktiga i 360 dagar i 

en följd med början under första året, samt 

av rle ä sjömanshus icke inskdvna värnpliktiga: om. de in

skrivits till sjötjänst eller stationstjänst, i 360 dagar antingen 

i en följd med hö·rjan Ullder fö·rsta eller andra ård eller ock, 

där Konungen till följd av särskilda omständighet~r prövar 

nödigt, med en första tjänstgöring om 260 dagar under första 

eller andra året samt en repetitionsövning om 100 dagar uneler 

fjärde år.et . 
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Enligt g. o. s. 1477/1914 fullgöra alla flottan tilldelade 

värnpliktiga, som inskrivits på hösten 1914 och senare de 

~'\ligga.I~de tjänstgö1:ing i en följd med undantag av värnplikti: 

m~enJorer, elektwmgenjörer, :irntendenter och läkare. 

o ~· Va~enför vbirnp liktig, vilken avlagt studentexamen eller 

~~·halht avgangsbctyg från gymnasiets tredje ring vid allmän t 

lm~overk dler ~om vid annan läroanstalt förvärvat e tt kunskaps

matt, som, enJ,1gt vad Konungen förordnar, sk::tll ans,es däremot 

svara, .s~ .. ock vapenför v~irnpliktig, som vid n a vigationsskob 

avlagt SJokaptens- eller styrmansexamen eller å maskinistav

delning annan examen än maskinistexamen av tredje klass, är. 

sedan han blivit inskriven , skyldig att under fredstid för s··. 
tb 'Id · · m 

~~ I nmg tjänstgöra det anla l dagar, scm nedan angiv-es, näm-
ligen: 

K b) vid marinen i 500 dagar, vilken tjänstgör ing, på sätt 

on ungen närmare förordnar, slwll fullgöras: 

:i mman tj'änst a"11 k t ti'll 't"· ·us ar en Janst 1 en följd med början 
under första året. 

Med den , .som a v lagt studentexamen (student), skall i värn

pliktshänseendle enligt § 2 i Inskrivnincr,sförordn.ino·en (F S 
465/1914) likställas: t> · t> • • 

. a). den, som avlagt avg:'lngsexamen från gymnasiets tredje 

rmg VId allmänt läroverk ; 

b) den, som ntan att hava avlagt studentexamen erhållit 

inträde .. såso~1 orcl~narie elev vid läroanstalt, där enligt gäl

lande foresknfter saclan examen fordras för inträdes vinnande · 

. c) .. den, som antingen tillhörL högsta k lass eller ring j en: 

:luld laroanstalt med rätt att anställa studentexamen, men dock 

Icke avlagt sådan examen, eUer ock tillhör nämnda klass eller 
ring; 

d) den, som nmnil intri.icle 

hö·grc avrl'clningen; 
Chalm ers tekniska institut, 
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e) den, som avlagt godkänd avgångsexamen från någon 

av följande lär·oanstalter: 

teknisk dementarskola; 

folkskoleseminarium ; 

l.antbruksinstJiilutet vid Ult1ma; 

» Alnarp; 

sk·ogsinstilutet, lägre kursen; 

handelsgymnasilllm, ettåriga kursen , eller, för så vitt god

känd realsk·oleexamen avlagts, tvååriga kursen ; 

f) den, som an tingen vid någon under e) avsedd läroan 

stalt tillhört högsta årsavdeh1ing, där avgångsexamen avlägges. 

n1oen dock icke avlagt sådan examen, eller ock tillhör nämnda 

avd'elning. 
2. 

I denna punkt nämnda värnpliktiga , vilka tilleldas flottan 

i allmän- och sjötjänst, bliva ·enligt g. o. s. U-1011914 ~§ 2 och -t 

u ttagna för utbildning till underbefäl. 

Skolreglementets bestämmelser angående underbenils 

kursens omf::tttning hava blivit iindrade genom g. o. s. 

633/1915. 
D. Idkar värnpliktig , som i punkten B. vid någon stalens 

hög1skola eller annan därmed jämförlig högre läroanstalt stu

eher för u tbildn:ing till läkare, tandiii k are, Yeterinär eller ma . 

skining.enjöt eUe1· elj-est i sådana ~imn en, att hans insikter 

kunna vara Lill särs kilt gagn för krigsmakten , ell er gör i nämn

da punkt aviS,eclld värnplikt sannolikt , att han kommer att 

idka sådana studier, må, där hans insikter an ses b li n1 bättre 

tillgodogjorda genom värnplik lsljiinstgöringens fullgörande i 

annan ordning än i sagda punkt föreskrives , Konungen för

ordna, alt, enligt de närmare bestämmelser Kommgen medde

lar, tjänstgöringen skall, med rätt tiU avbrott unel er viss tid 

för studiekursens fullföljande, ~·ullgöra .s med dels militärut

bildning, dels fackutbildning och facktjänstgiiring, varvid rlen 

värnpliktige må Mnjuta högst .J5 dagars miliSkning av elen 

enl·igt detta mom ent för honom bco;tämcla tjä11stgöringsl'iclen. 
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Har ej den v~irnpliktig'e före utgången av den tid, under vil
ken tjänstgöringen får avbrytas, avlagt de studieproY Konun
gen bestämmer, skall den värnpliktige, enligt vad Konungen 
föreskriYer , fullgöra den tjänstgöring, som på grund av he
stämmebcrna under B. äligger honom ; och räknas därvid ge
nomgången mi litärutbildning honom till godo på sätt Konun
gen pröva r .skälig t. 

2. 
För värnpliMigu ingen.iörer och elektroingenjörer skall 

tjäns tgöringstiden (500 cl'agar) fördelas i en första tfänstgö
ring om 365 dagar, omfattande militärutbildning och fac kut
bildning, samt en andra t.iänstgöring· om 135 dagar, ornfat
tande facktjänstgöring. 

Förs ta tjii11stgöringen skall taga sin början sedan de två 
försia årskurs-erna vid tekniska högskolan eller motsYar ande 
ku r ser vid Chalmers tekn iska in st i In t genomgått s, dock senas t 
under 3 :e året. 

Andra tjänstgöringen skall fullgöras del år, då avgångs
examen från tekn iska högskolan eller Chalmers tekniska in
stit ut avlagts, dock senast under 7 :c året. 

Om ,-id den t·id , då andra tjänstgöringen enligt 0\·an se
nas ! skall taga sin början , avgångsexamen ej blivit avlagd eller 
studienu1 blivit avbrutna, sl<all <Jlen å terstående 'tjänstgörinl
gen fuJJgöras såsom ritare eller skrivbi tr~icle. 

För uä'rnpW.:dgo inlendenter skall tjänstgöringstiden (500 
dagar ) fördelas i en fi.irsto t.iiinsigör ing om 105 dagar , omfat 
tande militärutbi ldning och facknlb ildning, samt en andra 
tjänstgöring om ::395 dagar omfattande fackulhildning och 
fack L j än slgöring. 

För,sta tj~in ,stgöring skall fullgöras under l :a året. 
Andra tjtinstgöringen skall taga sin början det år. då a v

gångsexamen fr ån handelshögskolan a vlagts , dock senast un 
cle:r 4 :e ~1ret. 

Den , som vid första tjänstgöring-ens början aYslutat stu
dierna, må fullgö ra all honom åliggande tjänstgöring i en följd . 
I och för examens avläggande må högst en månaels uppeh åU 
göras nH'lhm första och andra ljiinstgöringen. 
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Om vid den tid, då andra tjänstgöringen enligt -ovan se
nas t skall taga sin början , avgångsexamen från handelshög
-,Jwlnn ej blivit avlagd eller slud'icrna blivit avbrutna, skall den 
atelrsHtende tjänstgöringen fullgöres såsom skrivbiträde. 

För uiirnplik tigrt läkare skall tjänstgöringsliden (455 da
gm·) fördelas i en första tjänstgöring om 90 dagar , omfattan
~le n'l'ilit~irutbildning och en andra tjänstgörrng om 365 dagar, 
1
,m fatlandc fack11 tbildning -och fackljäns lgöring. 

Första tjänstgöringen skall fullgöTas under l :a årel. 
Andra tj~inslgöringen skall taga sin början under något 

: ,. aren 4- 11, sech1n den värnipliklige a\'lagl medicine kandi
datexamen och J'uHgj-ort för medi,cinc licentiatexamen föreskri
' en propede\'li~k tj ~instgör1ing- samt tjänstgöring vid Serafi
merlasarettets medicinska och kirurgisk a kliniker. 

Om Yid dC'n tid , da andra tjiinstgöringen enligt ovan se
nas ! skall taga sin början, för-eskriven examen ej blivit av
lagd eUer föreskriven t_Finstgöring ej blivit fullgjord ,eller stud i
!'rna bliYit avbrutna , skall den å terstående tjänstgöring-en full
göras sås,om sjukvårdare eller skrivhiträdc. 

Närmare hest~immeber å terfinnas i g. o. s. 630/HH5. 

TT. Icke uapen[1)r uiirnpliktigs utbil'dnings tid. 

.-\. Icke vapenför Yi'i rnpliklig, med 1mdantag av dem , som 
niimnas under B . e1ler C. i detta moment, ~i r , sedan han hli
,· it in skriYen , skyldig all, på sätt Konungen närmare förord
n ar, under fredslid för sin utbildning tjänstgöra sammanlagt 
:2 40 dagar, , ilken ljiinstgöring skall f11 llgöras antingen i en 
l'öljd med' biirjan under första eller andra aret eller ock med 
l' n l'iirsta och en andra tjänstgöring nncler de tre första åren. 

B. lcke \'apenför värnpliktig, vilken ~avlagt studentexa
men eller erhållit :wgångsbelyg !'rån gymnas~ets lrecljc ring 
Yid allmiin l Hirow~rk eller som vid annan li'iro-anstalt förvär
Yal ett kunskapsmått , som, enligt vad Konungen förordnar, 
~ kaU anses d~iremot snua, iir, seelan han blivit jnkriven , skyl
dig aH, pi1 sä ll I\onungen närmare besliimmer, nnder fredstid l 
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för sin utbildning tjänstgöra 365 dagar en följd med början 
unclier första eller andra årel. 

C. lck'e vapenför värnpliktig, som vid navig,a tionsskola 
avlagl sjökaptens- eller styrmansexamen eller å maskinavdel
llling annan examen än maskinistexmnen av tredje klass, ä r, 
sedan han blivit inskriven, skyldig att, på sätt Konungen när
mare förordnar,. under fredstid för sin utbildning tjänstgöra i 
360 dagar i en följd m ed början under första eller andra året. 

D. Beträffande viirnp1ildig, som i punkt B. sägs, skall, där 
han idkar eller gör sannolikt, att han kommer alt idka sådana 
studier, som i 11110111. I D . avses, vad .i sistnämnda lagrum stad
gas äga motsvarande tillämpning; och må för värnpliktig, som 
inom föreskriven lid fl11lgjort de s tudi eprov Kommgcn bestäm 
mer, Jen i punkt B. av detta moment stadgade tjänstgörings
tiden minskas med hiigsl 60 dagar .samt värnpliktig, som icke 
i hehörig tid avlagt dc föreskrivna s tucli eproven, vid fuJJgöran
de av den honom enligt samma punkt åliggande tjänstgöling 
räkna sig genomgången militärutbildning till g·odo på d'et sätt 
Kmmngen pröntr skäligt. 

E. 
l -
Vid flottan fullgöra alla icke vapenföra Yärnpliktiga tjäns tgö
ringen :i' en följd'. 

s- 29. 
F . 
2. TiH tjänstgöring, som i § 28 omförm~iles, verkställes 

inkallelsen 
genom kungörelse, som offenlligen anslås, på sätt i mom. l 

stadgas, samt, där oms tändigheterna sådant medgiva, införes i 
[,iclningarna och uppläses i kyrkorna; eller 

genom order . 
Genom ringning med kyrkklockorna på särski ll bestämt 

sätt hekanlgöres, att klmgörclse om hiir omförmäld inkallelse 
anslagits. Ä ven annat efter förhållandena lämpat, på förhand 
tillkännagivet , !Sätt ma anvbindas för sådant \bekantgörande. 
Enahanda förfarande iakttages vid inkallelse till annan tjänst -

göring, som ·kan Yarda 
i·ingsövning). 
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särskild lag föreskriven (mobilise-

§ 35 . 

') Under tj"änst«örin'" erh åller tiH heviiringen börande ~. b b 

yärnpliktig underhåll, sjuk vård, beklädnad, utredningspersed-
lar och annan erforderlig n trnstning sam t dessutom penninge
hidrag ·och , där den värnpliktige tjän stgör som underbefäl, 
särskilt tillskott i penningar und er tiden för sådan tjänstgö · 
ring, alU likaledes enligt siirskilda bestämmelser. 

Enligt F. S. 192/1915 ulgår penuingehiclnug:et för årskla>ssen 
1914 ä enlig:L äldre bestämmels·erna, men 'fölr övriga utgå'r 
penningchidraget efter den l nov. 1915 med' 50 öre om da
gen; samt utgår penningetillskottet för såson1 underbefäl tjänst
görande med' 25 öre om dagen. 

Några minche ändringar med avseende 'På från och med 
vilken dato de nya bestämmelserna skola tillämpas, hava bli-
vit gjorda. 

§ 36. 

1. Värnpliktig, som til'lhör landstormen, är skyldig att, på 
sätt Konungen närmare förordnar, under fredstid för sin ut
bildning deltaga i en landstonnsövning om fem dagar. 

2. 
Kmmngen må ock, seelan beväringens första uppbåd eller 

del därav inkallats för rikets försvar eller under tj~instgöring 
l'nligt § 27 tag:iLs i anspråk för dylikt ändamål, efter stalsrå
de ts hörande, inkalla till tjänstgöring sådana delar av land
stormen, s·om. erfordras till skycl(l för särskilt hotade plalser. 
Landstormsavdelning, som sålunda inkallats, må likväl ej hål
las samlad längre än högst femton dagar, såvida ej krig före 
samma tids utgång utbrutit. 

3. 
~ 39. 

1. Värnpliktig, tillhörande landst-ormen , ~i.r under tjänst
göring pliktig att, därest staten icke kan genast Yid inkallan-
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del anskaffa föda, under ticlen fö rse sig med sådan, mot er

sättning av staten för Yiirdet av soldatportion. 

l Sjukvårcl , vape11, ammunition, utredning-spersedlar sa1nt 

nilttecken, angivande hans .egenskap av krigsman, tillhan
dahåUes av stat.en. 

l Sådan värnpliktig erhåller under tjänstgöring, som i § 36 

mom. ' 1 ·omförmäles, beklädnad ·eller bek!lädnaclser.sättning, 

. samt dess u lom lpenn:ingebiclrag. Under tjänstgöring, som i 

§ 36 mom. 2 avses , är den värnpiiktig.e .skyldig att själv förse 
sig med kläder. 

2. 

§ 61 . 

l Denna lag skall till~impas från och med den 1 januari 

1915, dft följaktligen ej mindre Yi.irnpliktslagen aY den 14 juni 

1901 med däri sedermera gjorda ändringar och tillägg än 

även de av Konungen för sistnämnda lags tillämpning med 

delade närmaPe föreskrifter, så vilt de strida. mot innehålilet 

1i. derrna lag, upphöra .alt gälla; .skolande dock vad nedan stadgas 

l om undantag fdm bestämmelsen i denna§ lända till efterrättelse. 

§ 62. 

1. Den i § 1 medidelade bestämmelsen om tiden för värn

pliktens inträdande samt bestämmelsen ;i1 § 5 mom. 1 skola 

äga tillämpning genast efter dem1a lags utfärdande; o.ch skola 

följaktlig.en motsvarande bestämmelser i den ä~clre lagen från 

samma tid upphö:ra att gälla. 

2. Efter att nämnda bestämmelser i nämnda lag trätt i 

kraft, skall under å r 1914 hållas inskrivningsförrättning för 

inskrivning av värnpliktiga, som äro födda år 1894 ·och som 

ej äro inskrivna å .sjömanshus. 

Sådan inskrivning' skall äga rum i den ordning Kon un

gen bestämmer. 

Med anlied'ning av mom. 2 i ovannämnda paragraf utkom 

samtid'igt m ed värnpliktsl-agen en kunglig förorcl,ning (F. S. 

203/1914) angående inskrivning av värnpliktiga •som äro födda 
1894. 
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Inskrivningsförrättningarne ~igde rum umler höslen 191-! 

o('h inskrevs därvid vad notlan beträffar sådana värnpliktige, 

som tilldelas sjö- och stationstjänst. Dessa värnpliktige full

giira sin tjänstgöring året efter det, som de b livit inskrivna. 

Jnsk11ivningsårct för oYannämnda värnplikt iga betecknades 

med 1914 y . Antalet värnplik tiga jämte fördelningen till olika 

tj i.inster och befattningar beslämdes genom g. o. l. 1951 119H . 

Alla Lill sjötjänst och i huvudsak alla till stationstjänst 

delade värnpliktige inryckte i enlighet med g. o. s. 1477 /l9J!J, 

den 1 februanil 1915 alllså samtidigt med de på våren 1914 

inskriYna. 
§ 53. 

l. Till dc nya bestämmelserna om värnpliktstiden skall l 
öv.ergång1 ske sålunda : 

den, som inskrivils undernågol H \ ' åren 1895, 1896, 1891 , 

1898, 1899, 1900, 1901 ene~: 1902, skall tillhöra landstormen 

till och med' d'et i ordningen motsvarande av nr.en 1916, 1917, 

19 18, 1919, 1920, 1921, 1922 och 1923; 

den, som inskrivits under något av åren 1903, 1904, 1905 

eller 1906, skall tillhöra beviiringen och dess andra uppbåd 

till och med cl'et •i -ordningen motsvarande av ~wen 1916, 1917, 

19 18 och 1919 samt 'landstormen till och med det i o-rdningen 

m ols•varancle av åren 1924, 1925, 1926 ooh 1927; 

el en, s.om inskrivits undler något av åren 1907, 1908, 1909, 

1910, 1911, 1912 e!l.er 1913, skall tillhöra beviiringens första 

u ppbåd till och med det i ·ordningen molsvarande av åren 1916, 

1917 , 1918, 1919, 1920, 1921 och 1922, beväringens andra upp

båd till och med det i ordn1ingen motsvarande av åren 1920, 

1921, 1922, 1923, 1924, 1925 och 1926 samt Janeistormen till 

och med det i ordningen motsvarande av åren 1928, 1929, 1930, 

1931, 1932, 1933 och 1934; 

den, .s•om år 1914 inskrivits enligt äldre lagen, skall till

höra beväringens första uppMd till ·och med år 1923, bevärin

gens andra uppbåd till och med år 1927 samt landstormen till 

och med å r 1935; 

den, S!Ol1l år 1914 insk·rives enligt vad i § 52 stadgas, skall 

ti-Jilhöra beväringens första uppbåd till och med år 1924, bevä-
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ringens andTa uppbåd till och med år 1928 och landstonnen 
tin och med å r 1936. 

2. Till stadgandet i § 34 mom. 4 sker övergång sålunda, 

att den, som inskrivits und er något av å ren 1902, 1903, 1904, 

1905, 1906 och 1907 , skall tillhöra beväringen ooh dess förs ta 

nppbåciJ till och m ed det i ordnjngen motsvarande av å ren 1917, 

1919, 1921 , 1923, 1925 och 1927 samt landstormen till och 

med det i ordningen motsvarande av å r en 1923, 1924, 1925, 

1926, 1927 ·och 1928. 

§ 54. 

l l. Beträffande värnpliktig, .som inskrivits år 

tid'igar.e, skola bestiimmelserna i § 27 och § 36 mo m. 

lämpas. 

1899 eller 
l icke till-

Beträffande vä'rnpliiktig, som ·inskrivits under n ågot a v 

{n'en 1900- 1907, skola bestämmelserna i § 27 icke tillämpas. 

Beträffande värnpliktig, som inskrivits und er något av åren 

1908- 1913 eller s·om år 1914 inskrivits enligt bestämmelserna 

i den äldTe lagen , skaU vad i § 27 mom. l , 2 och 4 av denna lag 

stadgas ick•e VIiuna tillämpning. 

I fråga om värnpliktig, som .ovan i detta moment avses, 

g'älle vad i § 27 av den äldre lagen stadgas . 

2. -

Vid tillämpning beträffand e värnpliktiga, som år 1914 in

skrivas enligt § 52, av övriga bestämmelser i § 27 skall år 

1915 vara försl-a tjänstgöi,ingsåret och tjänstgöringen under de 

följande å ren jämkas i enl ighet härmed . 

3. Beträffande sådan å sjömanshus inskriven värnpliktig, 

som inskrives under å r 1915 och tilldelas marinen, skola före

skr ifterna uti § 27 mom. l. A. g) icke tillä<mpas. Sådan värn

pl!iktig är i stället skyldig att för sin utbildning tjänstgöra un

der fredstid 360 daga r i en följd m ed början under första eller 

andra året. 
Efterföljande tabell utvisar antal tjänstgöringsdagar, som 

värnpliktiga .enlig t § 52 mom. l skola fullgöra. 

Denna princip har i de fles ta fall tillämpats av rullfö

r-ingsbefälhavarna vid årets inkallande a Y Y~irnpliiktiga. 
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Dock ha va ~i ' en a n d ra å sik Ler gjorl sig gällande och torde 

rr~'lgan inom n~innastc ticl en bliva h ~inskjuten till Kungl. Maj :ts 

avgörande. 

Inskriven 

år 

1895-lDOl 

1902-1907 

1908- lfJll 

1912- 1!)14ä 

!Ul4y- o.s.v. 

Antal tjänstgöringsdagar 
---~---- ~ 

Bör!ar tjäns~göra l 
~~--------

Börjar tjänstgöra efter 

ordinarie tid 

tid med utan 
1 ordmane 

1

_ 

laga förfall laga förfall 

~~ icke l f" l icke l f" l icke 
vapen. or vapenför l vapen or l vapenför l vapen or vapenför l 

00 i 00 00 l 00 00 l 00 l 
172 ' 172 172 l 172 172 172 

BOO 270 300 l 182 300 270 

300 l 182 

360 2·!0 

300 182 i300 182 

360 360 240 240 

Amn. Tjänstgöringstiden för värnpliktslagen § 27 J. 

B. ooh D. sa ml II. B . och C. nämnda värnpliktiga är ej upp

.lagcn . 
§ 55. 

Vad 1~ §§ 53 och 54 iir stadgat om den, .som inskrivits 

Yisst å r , -skall iiga ti!Himpning iiven i fråga om den , som bort 

inskrivoas samma å r , men på •grund :av laga förfall eller he

YiJ.jat uppskov eller diirmed likställt förhållande blivit inskriven 

först •ett senare år. 
Må, enligt vad därom iir stadgat , Yisst år av tjänstetiden :i 

beväring.en ej räknas den värnpliktige till godo såsom tjänste

air , skall vid tilHimpning av vad i sag1(1'a §§ är föreskrivet mot

w arande jä:m kniug iiga rum. 
Har någon enligt § () i den iildrc lagen inskrivils före d e t 

a r, då han fyllde 21 år, skall den tid , under vilken han tillhör 

beväringens första uppbåd, 6iknas fr ån och med nämnda å r . 

Stockho1m i november 1915. 
J. C. Schenström. 

Tidsk1·i(t i Sjöväsendet. 32 
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Enkel metod att taga stjärnobservationer. 

Ehuru astronomi.ska observationer numera enelast un
dantagsvis komma till anviindning inom örlogsl'lollan, så er
inrar sig helt visst ]ilet var fdm yngre dagar, hur hesv}irlig t 
det ibland kunde ya ra alt med sextantens tillhjälp föra ned 
en stjärn a tiH horisonten. Ofta iir de t svårt att lyckas och 
iblan:d n}istan omöjligt, t. · ex. niir stj~irnan lyser svag t eller 
skall föra·s ned förbi ·ett ljust moln. Den, som ej iir van att 
hantera sextanten, tappar mtclu sådana omständigheter stjär
nan och kan helt enkelt ej få n~tgon höjd, och ~iYen en van 
obsen·ator kan misslyckas i att f~\ sin stjiirna i kontakt med 
l 10rison ten. 

I septembel'- oklober-mnnret <W Proeecding of the Un ited 
States Naml Institute har Löjtnant Jolm J . London i Förenta 
staternas Flotb givit :UlYisning pi't en metod a tt övervi,nna 
nyssnämnda svftrigheter, en metod som i all sin enkelhet på
minner om Columbi ägg, och som synes vara v~ird att bliva 
känd även aY Yftra naYigalörer. 

Hans resonemang iir helt enkelt det, alt iir det svår t att 
. föra stj~irnan ned till hor isonten , s~t kan det vara s[t gott att 

i. s-!ället föra harisonlen ti'll stjärnan. Det är niimligen be tyd
ligt lättare alt h[t]Ja öga t fiist vid den reflekterade bilden av 
horisonten iin vid el en reflekterade bilden ay en stjiirna, nä r· 
dessa bftcl a skola fiiras samman. 

Löjtnant Londons metod ~ir som följer: 
ViincJI sexlanlen upp och ned och fatta den med viinste t~ 

hand. För elen i detta liige till ögat och imikta den mot stjär
nall, ej mot horisonten. Rör alllidaden långsamt, till dess att 

'den renekterade bilden aY horisonten har b}iYit förd llpp t iJl 
stjärnan. Skrusa fast alhidaclen , Yiind om sextanten i. vanligt 
liige och fullborda pft Yanligt s~itt höjdmätningen. 
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Kungl. Örlogsmannasällskapets tävlingsämnen för år 1916. 

l. Vilka fordringar böra ställas på Hottans intendentm? 
2. Hur bör det offensiva minvapnet vara organiserat och vilken 

materiel erfordras för detsamma ? 
::3. Vilka fordringar böra ställas på för flottan lämpliga undervat-

tensbåtar? 
4. Hur bör drablmingstjänsten arganiesras å våra l. kl. pansar-

båtar '? 
5. Vilka erfarenheter, tillämpliga på vår materiel, har det nu 

pågående kriget brrmat ~ 
6. Hur bör marinens flygvapen organi::;ems och användas? 
7. Explos[onsmotorer och deras användbarhet vid flottan ? 
8. Hur skall samverkan mellan kustartilleriet och infanteriet vid 

k ustfästnings bevakning och försvar på lämpligaste sätt ern:'Ls? 
!J. Fritt val av ämne liggande inom området för Kungl. Örlogs

m annasällskapets verksamhet. 
'rävlingsskrift bör, åtföljd av förseglad sedel, upptagande förfat 

tarens namn och adre::;s eller ock ett valspråk, vara ingiven till Kungl. 
(.) rlogsmannasiillskapets sekreterare, Karlskrona, senast elen l nästkom
mande september. 

Finner SH.llskapet inlämJ1acl tävlingsskrift förtjänt av pri s, tillde
las författaren Sällskapets medalj i silver. Rlmlle inlämnad skrift an
s es vara av synnerligen utmärkt förtjänst, kan Sällskapet besluta att 
t illdela författaren samma medalj i gnld. 

'l'ävlingsskrift, som icke kan belönas med pris men likväl anses 
för tjänt av Sällskapets erkännande, erhåller på högtidsdagen hedrand e 
omnämnande. 

Skulle den förs eglade sedeln, vilken ätföljer skrift, som blivit 
prisbelönt eller erh~tlli t hedrande omnämnande, em1ast innehålla val
Bpråk, tillkännagives detta under första hälvten av november månad i 
•Post- och Inrikes 'ridningar» mecl anhållan att författaren ville till 
Sällskapet uppgiva sitt namn och adress. 

Såvida författaren av inlämnad tävlingsskrift icke tillkännagiver 
motsatt önskan, förbehåller sig Kungl. Örlogsmannasällskapet rättig
het att i. sin tidskrift offentliggöra densamma. 

Karlskrona i november 1!115, 
Hekl'etcral'en. 
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Kungl. Orlogsmannasällskapets bibliotek. 

'l'ill sällskapets bibliotek hava följande gåvor överlämnats: 
Munthe, Ludvig. Kungl. Fortifikationens hjstora VI, 1, 2. 
Lybeck, Otto. Sjöförsvaret. 
Smirnof, M. Slaget i Koreasundet den 27 och 28 maj 1905. Över

-sättning från ryskan av H. Rosen. 
Holmberg, Ernst. Karlskrona Kungl. Amiralitetsförsamling. En 

historik (1680-1880). 
Nilsson. Gunnar. Sjökrigets kirurgi ombord å stridsfartygen. 
Hult, O. F. Forschungen iiber das auftreten des 1'yphus recur 

rens in Schweden und seine Ätiologischen momente, hauptsächlich 
bei der Marine 1788-1790. 

Kungl. Sjökarteverket. Tillägg till Svensk Lots, del I, II och III 
-och Tillägg till seglingsbeskrivning Mem-Göteborg. 

C anal Commission. Annual Re port- The Panama C anal J 914 och 
Property Map of the Panama Canal zone. Gåva av E. Peyron. 

Reinius, Gustaf. Våra sjökorts tillförl itlighet. 
Hagman, Konrad. Nya värnpliktslagen m. m. 
Hildebrandsson, H. H. Quelques Recherches sur les Centres 

-d'Action de l'Atmosphere. 
Kungl. Socialstyrelsen. Sveriges officiella Statistik (Socialstatistik), 

Sjömansyrket i Sverige. 
Akerblom, F. Bulletin Mensuel de l'observatoire Meteorologiqua 

de l'Universite d'Upsala. 
Generalstabens Krigshistoriska avdelning. Sveriges krig åren 1808 

-och 1809. Del IV, V och IV. Text, bilagor och kartor. 

Sällskapets samlingar av tavlor, gravyrer, handteckningar, por · 
trättmedaljonger och medaljer hava restaurerats med för ändamålet 
~n-hållet statsbidrag. 
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Navigation. [l 
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