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Berättelse 
över Kungl. Örlogsmannasällskapets verksam

het under det förflutna arbetsåret. 

Sällsk[tpet har sedan sistförflutna högtidsdag varit sambt 
!iii 7 ordinarie sammanträden, varvid avgivits 6 å rsberättelser , 
nämligen: 

lwslyckning och beväpning av ledamoten vVester, 
torpcdvi:iscnde och gnisttelegrafi av ledamoten Tyden , 
sjökrigskonst och sjökrigshistoria av ledamoten Lybeck, 
navigation och sjöfart av ledamoten Eneström, 

i reglementen och förvaltning , hälso- och sjukvård av le
damotP n J. Lagerholm, 

i skeppsbyggeri och maskinväsende av ledamoten Rund
ren. 

,-\ nfiiran de i enlighet med§ 31 av Säl lskapets stadgar hava 
håll its 

av ledamoten Lindsström: En rationel l indelning av flol
lans Underofficers- och Sjöma11skårer och 

av ledmoten Lindstedt: Om de ungefärliga cleYiationsko
elficien ternas beräkning. 

De~s utom har ledamoten K. Hosensvärd hållit ett anfö
r~ncte , be nämnt: Historik över torpedtillverkningen i anled 
ntng av torpedfabrikens i Karlskrona femåriga verksamhet. 
f" Ledamoten Holmgren har bestritt redaktörsbefattningen 
r~r Siii lskapets tidskrift, vilken utgivits efter samma plan som 
Greg;\ende år. 

i Fyra tävlingsskrifter hm·a under arbetsåret till Sällskapet 
nkon1mit. 
'J'·a 1 skrift i Sjöväsendet. ;:: l 



' 
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Av dessa behandla tvänne ämnet: »Vilka fordringar bör· 

ställas på för flottan lämpliga undervattensbåtar? » Den e 'l 
n a 

av dessa, vilken vid namnsedelns brytande befanns vara för. 

fattad av kaptenen vid flottan H. Simonsson , har tilldelats Sä]]. 

skapels mednlj i silver. 

En hivlingsskrift behandlande iimnet: ,,Hur bör drabb. 

ningstjänsten organiseras å våra l. kl. pansarbåtnrh och för. 

fattad av löjtnanten vid flottan G. \Vahlström har erhållit hed. 

rande omnämnande. 

Den fjärde tävlingsskriften, som behandlar iimnet: »Hur 

skall samverkan mellan kustartilleriet och infantedet vid kust

fästnings bevakning och försvar på lämpligaste sätt ernås?» 

har likaledes erhållit hedrande omnämnande. Namnsedeln till 

denna skrift innehöll valspråket : Enighet ger styrka, men har 

författaren, oaktat annonsering i vederbörlig ordning, icke givit 

sig tillkänna. 
Inom Sällskapet hava följande förändringar inträffat : 

Med döden avgått: 
Hedersledamöter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

Arbetande ledamot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 

Summa 3 

Tillkommit: 

Arb etonde ledamöter: 

Kommendörkaptenen, greve R. Cronstedt, 

Kaptenen vid Kungl. Flottan E. A. H. Jacobi, 
)) 

)) )) 

)) 

)) 

K u stadilleriet E . Lindberg, 
F lottan H. O. EJJiot. 

För närvnrande utgöres Sällskapet av: 

Förste h edersledamöter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

Hedersledamöter, svenske . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 

utländsk . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 

Arbetande ledamöter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 

Korresponderande ledamöter, svenske 
,, utländske 

20 
6 

Summa 159 
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o 

Aminnelsetal 
(Upplii sta Yid firandet av Kun gl. Orlogsmannasäll skapets h ögtidsda g 

den 15 noYember 1916 av sekreter aren ledamoten 

J. Schneicller.) 

Herr Ordförande! 

Mina I-Ierrar! 

Om än Kungl. Orlogsmnnna Sällskapets verksamhet egent

ligen syftar på framtida mål , tillkommer det oss dock på hög· 

li dsdagen att kasta blicken på det förflutna. Genom en åter

bli ck på de mäns verksamhet, vilka avslutat sin livsgärning , 

hedra vi icke allenast deras minne utan vidga därjämte vår 

egen erfarenhet. Icke nog dänned utan kunskapen om de 

bortgångnes livsgärning kan dessutom bliva oss själva till en 

h lni ng och en sporre för vårt arbete mot dc framtida måler<. 

De män av Sällskapets krets, som under det tilländalupna 

arbetsåret avslutat sin jordiska vandring och på vilkas verk

sal11het vi i dag hava att blicka tillbaka äro hedersledamö

terna Carl Christian Engström och Anton David Bergnun samt 

:trlwtande ledamoten Karl 'Wilhelm Virgin. 
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t 
Carl Wilhelm VirSin. 

Carl ·Wi lhelm Virgin föddes i Falun den 5 november 18&-t. 
och var son till överstelöjtnanten Vilhelm Virg in och hans 
maka, född Kuylenstierna. 1873 antogs han till volontär vid 
Dalregementet, där han, efter avlagd ofi'icersexamen utnämn
des till underlöjtnant den 12 november 1875. Erhöll följande 
å r transport till Göta artilleriregemente, varest han år 1880 
utnämndes till löjtnant efter att dessförinnan hava genomgått 
artilleri- och ingenji.irhögskolan. 1892 utnämndes han till kap
ten vid regementet. 

Under sin tjänstetid vid Göta artilleriregemente genomgick 
han 1882 infanterisl;;jntskolan å Hosersberg samt var fö ljande 
år kommenderad som adjutant vid artilleribefälets gemensam
ma övningar å Tånga hed. Sommaren 1889 deltog Virgin i 
Pgenskap av officerselev uti f~islningsartilleriets skj utskola å 
Vaxholm. Åren 1885- 1893 tjänstgjorde han å Yarlsborg fö rst 
som gevärsförrådsofTicer, därefter som ammunitions- och ge
,·ärsförrådsofi'icer samt slutligen från och med 18tH som tyg
officer. Sistnämnda år vnr han även kommenderad a tt bi
triida fälttygmästaren vid överinspektion av artilleriförråden i 
Skåne och å Gotland samt var följande år kommenderad till 
Stockholm för alt studera inredning och uppsättning av artil
lerilaboratorium. Ar 1893 vn r han kommenderad att biträda 
fälttygmästaren vid överinspektion av artilleriförråden i Stock
holm och Vaxholm. 

Samma år , 1893, erhöll han tjänstledighet från rege111entet 
för att tjänstgöra vid den under uppsättning ntrande Karls; 
krona artillerikår, dit ha n den 11 maj 1894 erhöll transpor 

" . .. 1ndn 
såson1. kapten av l. kl. Aret dLirpå blev han mnjor vid nau 
artillerikår. 
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Under september månad 1898 var han beordrad följa un-
er"i snin gen vid flottans och armens fästningsartillerikårers 

d 
1
en sa mma skjutskola, för villu•n skola han sommaren 1900 den · 

" . chef. I september 1899 deltog han i kusteskaderns krigsrat 
· "'tr samt var år 1900 fortbefälhavare å Kunasholmsfort 

0vnt11 :::>" . u 

under krigsövningar i Karlskrona fästning. 
Vid Kustartilleriets uppsiitt::mde blev Virgin den 30 decem 

ber 190 1 utnämnd till överstelöjtnant med placering å Karls
krona kustm-tilleriregemente. 1902 var han förste lårare oc~l 
!903 cll cf för kustartilleriets skjutskola. Aren 1903 och 190-~ 
rar han jiimviil ordförande i en kommission för utarbetande 
ar förslag till exercisreglemenle. 

Den 6 maj 1904 förordnades Virgin till överste och chef 
för Yaxholms kustartilleriregemente samt kommendant och 
artill eribefälhavare i Vaxholms och Oscar-Fredriksborgs fäst
nin g. I denna befattning kvarstod hnn till den 6 november 
191-! da han erhöll begärdt avsked. 

Av yttre utmärkelser innehade Virgin kommendörstecknet 
l. kl. av Kungl. Svärdsorden, kommendörstecknet av franska 
heclerslt'gionen och av preussiska röda örnsordcn. 

Till ledamot av Kungl. Örlogsmannasällskapet kallades 
han i november 1903. 

\' irgin var vad man pbgar kalla en militär av gamla sla
get. :\Iycket fordrande både mot sig sjä lv och andra sblide 
han k raven på pli och ordning mycket högt. Under den kärva 
Ytan l':tt ms Pmellertid verklig h jiirlcgod het, vilket gjorde aLL 
han Y:tr på samma gång fruldad och avhållen av sina under
ordnade. I umgiinget utom tjänsten var han synnerligen om
lyckt. 

lJ an s redan förut kärva siitt h lev under den stora ar hels
hördan som kommendant och regementschef i Vaxholm allt
Illera fo rcerat och rent av nervöst. Under Liden närmast före 
Qvskl'dstagandet åtnjöt han med anledning höra v lång\ ar i g 
t;· 
.lctll stiPdighet. 

Efte r någon tids sjukdom, ådragen under en stark för 
kytnillg, avled Virgin den 20 decemher 1915. 
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Sedan 1882 var han i iiktenskap förenad med Axelin 

dersson och efterlämnar fyrrr barn, två söner och två __ a An . 

A .. .. d . . dottt·a 
v sonerna ar en ene lö ttnant vid I\unal. Flott.., 11 A '~". 

. t> <l • v d .. 
rarna är en gift med kaptenen vid Kunnl Livreo-e1n t ou. 

c , • , en ets 
nadjärer Adolf Thmn. · gre. 

Carl Christian EnSsfröm. *) 

Carl Christian Engström föddes i Västervik den 19 ·un· 

]8')~ l'"" ""ld . .l 1 

-'- • o ra r:nna voro sjökaptenen Anders Christian Eno. 

ström och dennes maka i första gift,!t Brita Catarina, föd"cl 

Sundberg. 

E. antogs 18±2 till kadett Yid Kungl. Krigsakademien. 

Utnämndes 18±8 till sekundlöjtnant vid Kungl. Maj: ls Flotta 

och 1857 till premierlöjtnant Övergick sedermera till skär

gårdsartilleriet d:"ir han 1866 blev kapten. Vid sammanslag

ningen återgick E. till ]\ungl. Flottan, där han 1875 blev kom

mendörkapten och 1877 förklarad kommendörkapten av 1. ld . 

188± ble,· E. kommendör i flottan och erhöll den 26 juni 188.) 

avsked med kommendörkaptens pension . 

Av sjökommenderingnr må niimnas sftsom kommenderad 

officer å briggen av vVirscn, korvetterna Najaden och af Chap

man, fregatten Josefine och ångfartyget Gylfe, om vars förli s

ning vid G~ifle E. var med. Sedermera chef å elivision aY 

kanonjoi!ar, chef å kanonbåtarna Svensksuncl, I-Iogland, Alf

hi ld, Asliig, Motala samt 3. kl. pans:n·håtnrna Garm, Gerda, Ulf. 

Björn och 13erscrk. Slutligen chef å fregatten Vanadis P~ 

Karlskrona redd 1877 under minövningar samt 1878--7\J n 

korvetten Bn l der på J:lngresa, vilket h lev E :s sis ta befäl oJ11· 

bord. 

Ar 1853 tjiinslgjorde E. vid kontrollen vid F inspangs 

styckebruk. 1854 var han kommenderad vid Gymnastisl;~ 

centralinslitutet. 1860- G2 åter vid kontrollen vid F insP011g. 

1863 var E. kommenderad till Köpenhamn för alt taga känne· 

"") Författad av ledamoten U. Broman. 
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1 olll personal- och malerielorganisation. 1863 och 6-! var 

d~:~ ]lan ledamot i SYensk-N ors k skjutkommitte. 1863 blev E. 

v;dnn1ot i Flottans artillerikommitlc. 1875 -78 tygmästare i 

:\arlsh.rona och 1880 - 82 chef fiir underofficerspersonalen i 

stockholm. 1882- 8± sUilld till Kungl. Marinförvaltningens 

förfogande för "inrättande i Karlskrona av en inskjutningsbana 

för J;:an on er. Ar 1875 ulniimndes E. till adjutant hos II. Maj:t 

J{onu ng Oscar li oeh 1885 till överadjutant. Följande utmär

(;eJser hava tillfallit honom: K. S. O. l. kl. , R. N. 0., R. D. 

D- O. , H. N. S:t O. 0. , H. H. S:t A. O. J. klass, R. H. S:t S. O. 

2. Jd. , O. li:s Jmt. orh O. U:s Gbmt. 

1869 blev E. ledamot och 1887 hedersledamot nv dethi 

sii ll sk:tp; 1861. blev han lednmot av K. Kr. V. A. 

E. vnr sedan 18G3 förenad i ~iktcnskap med Fanny Li.iwe

ncr, dotte r till fabril;:sii.garen Löwcncr i Köpenhamn och hans 

makn, född Klinghammar. I delta äktenskap föddes 4 barn. 

De efterlevande barnen ~iro Carl Christian, kommendör vid 

Kung l. flottan, Dag Agnar, ingenjör vid Aklicbolnget Separa-

tor oc h Si ri Vesta, gift med advokaten Ernst Conrad TreiTen

berg. 
?llt'cl Kungl. Örlogsmannasällskapets hedersledamot C. C. 

Engst riim gick en särdeles märldig man ur tiden. Efter Uter

kom sil'n från en långresa med korvetlen Nnjaden 1849--50 

till AmPr ika och Västindien erhiill E. 1851-5:3 tjiinstledighct 

och tj iins lgjorclc vid Niolala mekaniska verkstad i 27 månader . 

Ban hade här anställning på l-i.onstruktionskonlorel, och siikert 

är nog all det var hiir, som dc hos honom förefintliga kon

slrukt iya anlagen utvecklades pft dl sii.lt, vilket skulle sälta 

sin pr:igcl på hela hans fö ljande långa och gagner ika livsverk

sruniw t. Seclan han Himnat Motala, var han som förut omta

lats en tid under år 1853 vid Finspangs styckebruk och tj ~i nsl

Riorcte Yid kontrollen därshidcs. Under åren 1855-56 vi<sta

dcs E. un der för iinclamålet erhållen tjiinslledighet vid rikels 

s:Yc-kPhruk för kanontillverkning och 57-58 hnr hnn ttter 
1Jiin stkcJin-het för att » beYista mäls], J·utniw' i Enaland Frank-

. :;::, . b n ' 
l"Il· 'l' Ol" h Norge>>. 
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Under denna tid hade E. f ullbordat konstruktionen av 
f o 'l l Och att tJ verkat en 24 cm. bakladdningskanon och ett lllir

1
· . 

• < 11111-
embrassurlavettage, v1lka 1857- 62 med utmärkta resnita 
provskötos i Frankrike och ävenledes i England. Bakladct~ 
ningsmekanismcn m ed dess tätanordning voro mycket geniala 
i det de väl uppfyllande sitt ä ndamål därtill voro starkt oc.h 
oömt konstruerade. Säkerl igen var det endast 11ppfinnarens 
egenskap att ej vara fransman , som åstadkom , att systemet e· 
antogs i F rankrike, liksom hans egenskap av svensk antaglige~ 
hindrade systemets antagande h ~irhemma, där det provsköts 
i en 9-tums kanon vid Fi nspong l 866. Vid försök en i F rank
rike 1857 utfördes bl. a. has tighetsserier för att utröna dels 
skjuthastigheten dels systemets härdighet under sådana för
hållanden. Man uppn ådde då den även för nutida förhållan
den aktningsvärda sk otthastigheten av 20 skott på 9 minnter 
med denna 24 cm. kanon . Mekanismen inklusive tätningen 
funktionerade under dessa SPri er till full belåten h et. 

Den för provskjutning i Frankrike använda lavetten inne
höll ock en nyh et, som först långt senare skulle komma till 
användnin g. Rekylen upptogs nämligen här dels av en slut
tande rekylbana dels av en luftbroms. Denna luftbroms var 
principiellt konstruerad so m dc nuvarande vätskebromsarna, 
och det torde endast hm·a varit dåtida obehövligheten :w kraf
tigare rekylbromsning, vi lket gjorde att principen ej då väckte 
den uppmärksamhet, so m den förtjänade. ~ä r sedermera 
v~itskerekylbromsarna kommo i bruk, sökte engelsm~innen åt 

en sin landsman vindieera förs l födslorätten , men möttes av 
opposition från fransm~innen, som hänvisade till den svenske 
löjtnanten C. C. Engström. l\! en det var ej endast för hii JU 
mandet av rekylen som E. använde sin luftbroms. Den fick 
genom en extra anordning även tjäna till att minska hastigheten 
vid sista delen a v tillhordsgå ngen för att därigenom förh indra 
stöt. Något av detsamma torde flera av Sällskapets medlet11· 
mar igenkänna i den Engströmska 12 cm. helkursörslavetten· 
Där fick broken tj~ina både som rekylstoppare och som stop
pare vid tillbordgången. Den na lavett utmärkte sig också sOI11 
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den första och ända till M/85 enda lavett inom flottan, 
diir höjddktningen utan fara för kanonbetjäningen kunde fo rt
sälta s ända t ill skottlossningsögonblicket. 

För att å tergå till den i Frankrike försökta lavetten , så in 
nehöll sättet för dess höjdriktning en intressant konstruktions. 
detalj. Kammaren vilade nämligen på ett ställhult av järn och 
den om dettas manövrerande i kanonens längdriktning ås tad
~om s elevationsändringen h os kanonen . Denna ställhultets r ö
relse aviigabraktes av ett dubbelskruvsystem av praktiskt taget 
samma konstruktion, som sedermera å terfinnes på exempelvis 

1åra 25 mm. kulsprutors höjdriktningsskruvar. 
Aven ifråga om kanoners rcf1'1i ng oeh styrmedel för r eff · 

Jade kanoners projektiler synes E. ha va rit en fö regångsman. 
Under det att andra försökte med styrknappar eller rent <W 

ringar av projektilernas eget material, insåg E., att knappma 
teriale t borde vara mjukare än kanon- och projektilmaterialet. 
Han valde härtill trä, vitbok. För att k ompensera för knap
parnas slitn ing gjorde han refflorna såväl smalare som grun
dare mot mynningen. Årsberättelsen i a rtilleri i K. Ö . S. fö r 
185U säger om den Engström ska re!Tlade kanonen , att den har 
4 rd TJor, vilka äro 1 linje bredare och 1

/ 2 linje djupare vid 
kam ma ren iin vid mynningen. Siikerligen den första r e!Jel 
kon st nlktion med progressi\'a refl'lor. 

E :s förut nämnda kanon- och lavettagekonstruktionC'r 
hade emellertid gjort honom så ki:ind , att när Konung Carl XV 
sftg sig om erter en konstruktör till en »granatskjutande bata l · 
jonskanon », avsedd aU bilda en modern efterföljare till G u sta f 
li Adolfs bery ktade läderkanoncr, så blev E . honom rekom 
tnen derad. Ilan löste också den före lagda uppgiften till upp
dragsgivarens fulla belåtenhet, ehuruväl uppslaget ej secler-
1llel'a blev fullföljt , på g~-und av Konungens strax därefter in 
lriiffade sjukdom och frånfälle. Engströms »Carl XV:s kärre
byssa» torde dock med full rätt kunna gö ra anspråk pä att 
'·ara ur typen fö r den moderna snabbskjutande fältkanonen 
111 ecl enhetspatron och stillastående lavett, liksom den ock aptP
l'ad som antitorpedkanon är urtypen för det moderna snabb-
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skjutande med enhetspatron försedda fartygsartil~erie t. Det 
torde böra påpekas vilken svårighet som på denna hd, Olnkrin 
1870, förefanns för framsl~illandet av en enhetspatron till e~ 
k:1non av denna kaliber, 45 mm., då tekniken jämförelsevis 
nyligen lyckats frnmsliilla heldragna geviirspatronhylsor. 1 
1870-71 års krig hade tyska armen Pj hunnit få gevär lUed 
sådana. E. liiste emellertid problemet som vanligt på ett genia. 
Jiskt sätt, i det enelas t patronhylsans bakre Hitande och slag. 
hatten upptagande del gjordes av metall, under det patron. 
hylsan i önigt gjordes av papp och tältduk. Med en sådan 
patronhylsa fick man emell ertid ej begagna sig av de nu bruk
liga mer brutala utdragningsmetoclerna. E:s utdragning skedde 
diirför i början mycket långsamt för att sedan hylsan lossnat 
fullständigt utkasta densamma. Sä väl voro emellertid såväl 
hylsor som utdragning konstruerade, att ii ven dessa hylsor kun
de an vänclns i flera skott . Om kanonens snabbskjutningsför
måga får man ett begrepp, n~ir man hör, ntt elen avlossade 48 
skott på 260 sekunder eller mer än 11 skott per m inut, en 
skotthnstighet som man Yisserligen nu teoretiskt överskrider 

men knappast i praktiken, om man håller på i ~60 sekunder. 
När som sagt knnoncn ej kom till anv~indning på avsett 

sätt såsom bataljonsknnon, oc-h då torpedvapnet vid denna tid 
hörjade upptriida och kräva motåtgärder, insåg E. den snabb
skjulande granatkanonens Yärcl~ som antitorpedkanon och 
hembjöd den åt flera stater. Den enda stat. som emellertid 
antog elen, var Byssland, och den gjorde uneler rysk-turkiska 
kriget detta land stor ljLinst ]Jl. a. som bestyckning på en till 
moderfartyg för torpedbåtar apterad Bysk ~tnga re Vesta. 

Vid besök i Cherhourg lilleler den fiirut omniimnda lång· 
resan 1878-79 hade E. den tiHfreclsstiillclsen att Yicl sanunan· 

träffande med ett ryskt örlogsfartyg finna dess antitorpedbe· 
. tyckning bestå uteslutande av kanoner av E:s konstruldi0~1 · 

N~ir sedan ifrågnkom att i Svenska flottnn införa elt sa· 
dant vapen, hade Nordenfelt konstruerat elen kanon, som i SveJ:· 
ska flottan infördes under nmnn av 38 mm. k. M/84 . Te]Oli ' 
kcn hade då gått så framåt, att till denna kanon held ragn~ 
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l 
r]sor kunde tillverkas, och Yar denna kanon då i snabbskjnt-

1\ d . 
: " 11 åo'ot ehuru minimalt, ÖYer1ä::;scn E:s kanon me sm 

j]]ll,-, b , . .. 

rrmnw usalta hylsa. Dock är det tveksamt, om e.J den stolTl' 
5
_'nlibcrn hos E :s kanon likviii bort giva denna företrädet. 
1
" E. övergick sedan att med en något förändrad mekanism 

1
,ons truera kanoner för mistsignnlering, och har han fått sina 

l·stsio·na!knnoner ant:uma nv lotsverken i Sverige, Norge, !11 · . o v 

Tvslda nd och Finland. 
· ])e t verk som emellertid skulle fastast knyta E:s namn 

rid ~wnska fiollans artilleris historia var anliiggnnclet av flot
tans in skjutningsbana för kanoner i Karlskrona. I de instruk
tioner för denna skjutbanas nnviindning, som E . uppgjort och 
liimnat till Karlskrona artillericlepnrtement, finnes ock en histo
rik ii;-er bnnans tillkomst, och då denna historik lämnar en 
fullstii ndig redogörelse för det hela, torde den hii.r med några 

0,·iiscu lliga uteslutningar böra anföras med E:s egna ord. 

Historiska notiser om Karlskrona Skjutbana. 

Försto perioden 1875 till 1878. 

Da unelertecknad år 1875 elen l januari tillträdde befatt
ning(']l som tygm}istare vid 1\nrlskrona station, hade, så vilt 
jag :tY Tygkontorets handlingar och i övrigt kunnat inhämta._ 
l'örsl:1g till n ågon skjutbana från Kungl. örlogsvarvet vm·it satta 

i !'raga , ej heller hade några förslag funnits att på redden ord
na nagon sådan, om man undantager den ifrån Kungshall, vil
krn hu nn , såsom varande enelast 1,100 meter lång till en skott
rall pft Gelskiir, numera kunde anses såsom alldeles otillräcklig. 
Drt syntes sålunda givet, att mnn mäste anskaffa en annan , 

F råga hade flera gånger varit å bane att erltålla en skjut
bana tillsammans med <cumen, och undertecknad hade i slutet 
:11· fiO -talcl varit utsiind tillikn med en ar ti llerioffic-er att söka 
t'l'lt'l' sådana, men de enda tänkbara voro vid Kristianstad och 
Pft <iland, men b~igge hade stora o1iigen heter. Flera andra pro· 
.irk t<> r hade snlts i fråga såsom vid Hörle bruk, Tånga hed m . fl. 
~tiil len, men intet egentligt resultat hade ernåtts och tanken 
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o o l d pa nagon gemensam 1et me armen var redan då tämligen lt 

~-i ven. Det~a v-~~r enligt min åsikt en fördel, ty flottan blev p%~ 
Ianmad åt sig S.Jalv och, om man kunde finna någon bana län 

lig för dess behov_~ var det en möjlighet att komma till nå~~; 
resultat. I alla handelser hade denna omn~imnda gemensam. 

het haft för flottan den stora olägenheten, att man skulle fått 

bereda sig på en h el del utgifter för transporter a v tung Illa. 

tcriel och en mängd personal samt därav föJ,·andc mänader· a. 
. b . " 

former och skriverier att iakttaga. Att därföre få något i Karls. 

krona , helst niira eller å varvet, ansåg jag som en alldeles given 

fö rdel. Allt vore då fiirdigt när som h elst, r eparationer kunde 

genast verkställas, och enligt min erfarenhet skulle dessa repa

rationer och anordningar för den nya refflade materielen ej 

bliva småsaker. Flottan hade dt'l endast få rcfflade kanoner 

och bestyckningsplan för fäs tningarna var e j ens uppa1·ord' 
' b. ' 

med få ord, allt var i ett Lidsskifte av transformation, och då 

kunde man taga för giv~t, att en hel del mängd med prov- och 

inskjutningar skulle förestå. 

Jag började därför genast vid början av 1875 att rekog

nosccrr~ lokalerna och fann nästan genast, att från Södcrstjärna 

i riktning ästemt en högst fördela !dig bana fördanns. 

Första förslagt>t gjorde jag den 19 februari 1875 och före· 

slog dä ruti >> all en linje frän Sädcrsfjiirno östcmt borde under

sökas sel snart som möjliyl». Delta förslag bifölls genast av 

Herr Varvschefen 1\:ommendör Pettersen. Åren 1875, 1876 och 

1877 föreslog jag åtgärd<:>r uti dc s. k. Augustiförs lagen, som 
infordrades av Tygmii.staren angående »dc behov som böra av· 

lätGs till Riksdagen 1876, 77 och 78 ". 

Augustiförslaget för 187;) visade sådan motivering och ut

redning, som jag då ansåg leda bäst tillim'\. let. I Augustiförsla

get av 1876 föreslog jag ett anslag av 30,000 kronor till skjut

bana, h iiruli inbegripet kostnaden för en betonblindering för 

utt ställa kanonen inuti, så att, i händelse av kanonens sprän

gande, inga olyckshändelser skulle uppstå. I Augustiförs laget 

av år 1877 inhimnades kostnadsförslaget till nämnda hetoJl

blindering, enligt bcrii.kningar från Danska marinministeriet 
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rnrest man ägde på Amager 5 sådana blinderingar med knno

perna inuti. 

Tiitt efter sedan jag inlämnat mitt första förslag till under

sölo1ing av en skjutbana från söderstjärna av den 19 februari 

J875, erfor jag under hand från lotskaptenen i Karlskrona, att 

Lotss ty relsen aldrig lmnde medgiva, att man började skjuta 

från Söderstjärna, emedan skada då skulle uppstå på fyren 

diirs tiides. Jag modifierade därföre mitt förslag därhän, att 

kanone n skulle ställas på den s. I-. Trehörningen , då riktningen 

i all a fall bleve densamma och fortfarande landkommunikation 

med va rvet ägde rum. Men även detta förslag vann ej bifall, 

ly Lotsstyrelsen avstyrkte detta på det bestämdaste. 

Det såg nu mörkt ut med realiserandet av KarlsJuona 

skj utbana, och i nlla händelser var det omöjligt att få någon 

pl~ ts at öster från varvet; annan plats måste sökas. .Tag fö re 

slog då, uti skrivelse till Varvschefen av 24 november 1876, 

elen plats som låg närmast Söderstjärna, n~imligcn Getskiir, 

men dels fick banans medellinje en ej så god riktning, och dels 

rnr m an ifrån landkommunikation med varve t, men n ttgo t 

annal val fanns ej. Herr Varvschefen inlämnade den 30 no

rcm hcr 1876 till Kungl. Förvaltningen av Sjöärendena förslag 

a an dra piatser för anläggning av skjutbanan vid Karlskrona 

iin de föreslagna vid Södersljärna och Trehörningen samt till

fälli g plats för inskjutning av 5, 6 , tums reffladc kanoner, näm

iigr· n Getskär. Förvaltningen av Sjöärendenas skrivelse av den 

2\\ december 1876 bestämde, att man skulle genast på vintern 

föret aga inskjutningen av 5, 6" tums kanonen. Sedermera blev 

clet iivcn anbefallt, att inskjutning av 4,1 tums refflad kanon 

skulle företagas så fort som möjligt. Dessa insl;; jutningar blevo 

lihiil, på grund av diverse hinder, ej utförda, utan uppskötas 

till ~om maren 1877, då de skulle utföras i sammanhang med 

:lrti llerieskaderns övningar. Emellertid hade den nya banan 

fran Getskär blivit kartlagd av kapten Hjelm och n ågra andra 

oflieerare, så att man till sommaren 1877 fick i ordning en 

knrta, så att inskjutningar kunde företagas. 
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Dessa inskjutningar avslötos genom sprängningen av 5 
tums kanonen och tiden medgav ej annat än obetydlig skj~;: 
ning m ed 4, 1 tums kanonen. 

Emellertid hade denna brådska haft den fördelen, att ba. 
nan blivit så pass ordnad, att man åtminstone på de närmaste 
avstånden kunde verkställa in skju tningar, men även en ofant
ligt stor olägenhet hade uppt~ickts, nämligen att det s . k. ut
slagsbordet, varpå kartan i 1(1000 var spänd och varpå lllan 
skulle uppmäta avstånden av nedslagen och avdriften, att detta 
bord, sammansalt av flera träbord och 8 fot brett, förändrade 
sig cirka 3

/ 8 tum i bredden. Det var smalast i torr luft, sås0111 
då man under vintern eldade på Tygkontoret, och bredas t un
der sommaren , då man öppnade fönstren och luften var fuktig. 
Då bordet i Hingelen ej förändrade sig uppstod sålunda en fa lsk 
bild av kartan. Genom att under sommaren ändra triangel
p unkterna på kartan fick man allt riitt, och allt slog mycket 
väl in, men tiden som detta varade var obestämd. Det var 
likväl ej värre iin att, sedan man före inskjutningarnas början, 
1877, rättat felen , det ej behövdes vidare rättelse un der som
maren. 

Emeller tid var denna olägenhet av den mest tydliga be· 
skafl'enhet, och det var klart, att man måste anskaffa ett bord 
av jiim, men vid den tidpunkten ansågs ej detta tänkbart för 
kostnaden. 

Som jag lämnade tygmästarebefattningen 1878 fick saken 
tills vidare vila med aU ordna banan utåt. Jag anser, a tt det 
varit högst olägligt, att min efterträdare ej hade tillfälle att, 
uneler det jag var kvar, få sätta sig in uli a lla dc förhållanden, 
som då voro ordnade. I alla händelser var det klart att mycket 
å terstod att göra för att få något definitivt och ordnat, såson1 
fullständig triangulering av banan med teodolit, samt ansl'3 f
fandc av ett uts!agsborcl, som. ej förändrade sig olika i längd 
och bredd, vid luftens temperatur och vattenhalt. Denna förstn 
tid, mellan 1875 och 1878 av Karlskrona skjutbanas existens, 
vill jag kalla dess >>första period >>. 
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A ndw perioden 1878- 82. 

Jierr Kaptenen och Riddaren Ulfi emottog tygmästaresim-
el 1878 efter undertecknad. Under senare delen av 1~78 och 

Pil hösten 1880, synes att alit som rört Karlskrona skJutbana 
~~1 tt yi] 3 . Emellertid v oro anslag nu beviljade både lill banans 
ordnaude och till inskjutningars verkshillande. . . 

Uneler tiden hade em ellertid följande, för skJutbanan vik
'":1 händelse inträffat, nämligen a lt Lotsstyrelsen beslutit att 
~~ren på Södcrstjärna skulle borttagas. Det förefanns clärf~r 

lmera e
1
· nå<>ot hinder att få banan ordnad enligt det av 1mg lll ' b o 

år 1875 först gjorda förslag, nämligen att hava banans utgangs-
pun k t vid Söderstjärna. . . 

Tiden upptogs nu med undersökningar och ntmngars upp-
göra nde till hösten 1880, då tygm~istarcn inlämnade en skri
velse till Varvschefen med anhållan om å tgärder , så att kronan 
kunde komma till besittningsrätt av en del h olmar i banan 
sam l en skrivelse :Hföljd av kostnadsförslag till >> cmordncmdc 
av sl.-}LZtbcmon vid /{or lsktOIW >> . Genom n~tdigt brev av den 
19 november 1880 fastställde Kungl. Maj :t detta förslag och 
am·isade 30,000 kronor till delta ordnande. Detta Kungl. brev 
av den 19 november 1880, kontrasignerat av Herr Statsrådet 
C. Yon Otter, kan således anses för Karlskrona skjutbanas 
•Pri Yi legiebrcv >> på sin rätt att existera. 

Banan b lev intriangulerad av Kapten Oldberg m ed teodo
lit, men, som ej närmare plan var uppgjord för de lämpligaste 
Punldenw att göro obsewationer cw projekti l ernas n eds log, ul
sag Kapten Oldberg endast sådana punkter som lämpade sig 
för trianguleringen. Emel lertid var denna triangulering all 
delcs utm~irkt och satt i samband med rikets övriga triangelnät, 
Och man kan säga a tt avstånden mellan punkterna voro· på 
ltunmen. Sedermera tjänade dessa Oldbergska punkter till 
b~se r. Dessa anordningar voro färdiga sommaren 1882. Som 
fö rnt är nämnt saknades anordnanclct av största delen av det 
son1 skulle erfordras för att kunna verkställa inskjutningar på 
~":tlt. net, och då redan 2 :ne gånger anslag beviljats för inskjLZ f 
Iling av kanoner var saken brådskande. 
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Då vederbörande i Karlskrona hade betänkligheter 
bör ja inskjutningar under som ma ren m edelst invinklinc ntt 
nedslagen pd vattnet, utan föredrog att man skulle väntag l'oo 
isen ldg och då verkställa dessa inskjutningar, erhöll jag Ru~lls 
Madnförvaltningens förordnande att verkställa definitivt a~l. 
slutanordningar, så att insk.iutningar kunde verks tällas 0~ 
sommaren, enligt elen av mig 187f> fö reslagna plan, medelst 
in vinkling av neds lagen på vatlnel fr ån fasta stationer. Ehuru 
de tta arbete klart och tydligt förutsatte mycket och träget ar. 
bete, a n såg jag detta slutanordn~mdc vara för mig en heders
sal< , då jag varit elen som ursprungligen föreslagit och inlett 
vede rbörande till h ela företaget och insåg vå l, att nu måste ett 
f!OSilivt resultat uppnås, och det beslöts även att såsom ett pror 
på att allt gick för sig skulle jag även inskjuta 3 :ne av flottans 
större kanoner, vilket allt skedde under somrarna 1882, 83 
och 84. 

Tredje period en 1882-84-. 

Arbetena under denna period, då jag lett alla arbe ten och 
in skjutningar på banan , sammanfalla med särskilda rapporter. 
Jag vill endast niimn a, att alla anordningarn a redan voro verk· 
ställda under sommaren 1883, innan inskj utningen av den 
första kanonen, 27 cm. k. M/76, hegynte. Vad som gjordes 
1884 var huvudsakligen mindre ändringar och jämkningar 
samt diverse murningar, sprängning-a r m. f l. a rbeten, allt i akt 
och mening att göra clet hela så soliclt oeh permanent som 111ö.i· 
1igt. Sommaren 1884 inskötos 2: ne kan oner, en 24 cm. le M/76 

och en 27 cm. k. M/69, och visade det sig, synnerligas t under 
inskjutningen av elen senare, att alla anordningar fullkomligt 
motsvarade sitt i.inclamål och, enligt mitt förmenande, återstår 
endast en del sak er aU göra i banans slut, d. v . s. m ellan S· 
och 10,000 meters avståndet, t y till och med på 8,000 I11ete:· 
är nu a llt definitivt ordnat, vi lket naturligtvis ej hindrar at 
ett och annat kan vara att jämka och förbättra. 

Stockholm den den 20 oktober 1884. 

C. C. Engs tröm-
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Solll a v denna redogörelse synes, var det ett omfattande 

1 
,
111

s,n rsfullt arbete E. här utförde. Att m otstånd och tvivel 
0c

1
f ... 'l't -1n·cts utförbarhel mötte l\an man .ock .läsa mellan ra-, ol ' n ' 

P9 
. men så mycket störr e hiir även tillfredssli.illelsen över 

dern·' · . . 
... 

1 
förr iiltnt värv hava vmit. De lla nrlJete var dessilkes det 

,n E . l d isln t_j iins tcuppdrag, ~o~n . mne.~a c. . .. _. _ , 
E. !Jade ett synncrllgen storl 1ntrcsse 1 en h el del sporsmal 

. blot t av teknisk ulan ock av m era nl lmiinn yttig natur, å t 
e~ 11 .• 1 ]J ·1n särskilt i.ionade sig efter avskedstagandet. Så t. ex. ri \.1 (. v ,... 
då pln ncr p å anordnan de av en ulsti.illning i Slockho:m _18\)/ 
uppstodo, var E. den förste aH föreslå den !)lats, pa VIlken 
utstiill ningen sedermera i huvudsak kom att hgga . Han upp
gjorde L. o. m. full ständiga rilningsförslag .. t ill utst:i!II~ingen or h 
dess fiirnä ms ta byggnader och framlade forslaget mfor Svensk a 
Tekno logfiireningen i ett föredrag den 20 clecemher 1893. 

.hen fö r den segs litna frågan om lämpligaste järnviigs
infartsvii garna till Slockholm, speciellt med hänsyn till sjö
trafike n, intresserade sig E. och föres log bl. .a. i ett föredrag 
ävcnlecks i Svenska Teknologföreningen i mnj 1907 en r in g
bann run t Stockholm m ed bro på segelfri höjd över sundet 
mella n Blockhnsuclclen och Augustendal samt en elylik vid 
Smed sudden i Mälaren . Förslaget, som är publicerat i Tek
nisk Tidskrift 8. häftet 1907 , förefall er kanske de nu bestäm 
ma nek <1 lltför storslaget, men när i en framtid gods- och pas
sage r<t n•anhopningnrna bliva för stora på en centralstation , be
klag;u man måhända att ej rin gba nan m ed dess olika smärre 
station pr kom till s tå nd, när förslaget framk om och var reali
serba r l. 

E :s största arbete efter avskedstagandet var dock Htar
bet:tn dl'l av ett förslag till anordnandet av en k anal för stora 
°Ceangi1endc fartyg tvärs igenom Sverige, den s. k. Sveaka
nalen. Detta förslag , som föreEgger tryckt, utkom i 2 delar 
åren 1908 och 1910. Det är å tföljt av talrika ritningar, bland 
~~en1 konstruktionsritningar till slussar, slussportar oeh b: h?v
tgt 111 anövermaskineri, allt konstruktioner av stor gemalltet 

Och sitregna konstruktionsprinciper , varvid bl. a. slussvattnets 

1'idskrift i Sjöväsendet. 32 
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tyngd tages i anspråk som kraft. Alla dessa ritningar h 
tf .. t E 1· "d o·ld ·· 80 o ava u or ·s a v . person 1gen VJ en a er a v over ar. 

I huru pass modern riktning E. vid denna ål der arbetad 
framgår bäst av vad han anför i 2. delen av broschyren Sv e 
kanal angående sitt förslag till slussfyllning förmedelst ett g:~ 
lcr isystem med s läpluckor, varigenom vattn et från sidan in. 
kommer under slussens botten och dä rifrån strömmar uppåt 
mot fartygets botten. E. säger där: »Detta arrangem ent, som 
jag trodde mig vara den förste att proponera , har senare eller 
möjligen samtidigt blivit antaget vid Panamakanalens slussar, 
vilket först kommit till min kiinnedom på hösten, 1909, då J·a" 

" hunnit att skaffa mig den a merikanska tidskriften 'Enginee-
ring News' för den 15 juli s. å. Uti nämnda tidning anföres 
om denna fyllning och tömning av slussarna, att m an offrat 
mycken tid och m ycket arbete för ordnandet av denna vatten
manöver, så att intet 'uppstopp' eller obehövligt t ryck skall 
kunna uppstå n ågonstädes och så att på slutet vattentrycket 
skall bliva betydligt mindre än i början av påsläppet. Att man 
även kommit till samma konstruktioner av tvärkanaler och 
återvi:igsgränder, som i mitt förslag , gläder mig myck et. Lik
väl anser jag, därigenom att jag gjort luckorna ell er öppnin
garna a llt större och den sista mycket stor, att detta ä r en 
ytterligare förb~ittring för utförandet av principen. » 

Ä ven i p ol itiska frågor var E. intresserad . Särskilt ond
gjordes han av unionskäbblet frå n nmTm ~inn cns sida på 1890-
talet. Ingen vän av sammanjämkningar förordade han en to
tal omändring av fö rhållande t m ellan Sverige och Norge. Dessa 
sina ås i k ter och förslag lade han under pseudonym en »Pang» 
i en bok med den egendomliga titeln »Sagan om Skandias fjor
tonhuggare », som utkom 1901. Broschyren väckte ett visst 
uppseen de , vilket bäst torde karaktäriseras av fö ljande utdrag 
ur en recension i tidningen Vårt Land av det kända märMt 
C. D. \V. , vari säges b l. a.: »Det sk u lle ej förvåna om denna 
besynnerliga bok med sitt und erliga inneh åll och sin i ögon~.~~ 
fallande utstyrsel bleve förmå l för r ätt olika omdömen. foi 
den ene skall den te sig som el t 'kuriosum', ett samm elsuriul1

1 
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~v siillsammastc art, för den andre, som vill tränga n ågot mer 
. i s:tkens kärna, skall den måhända kunna giva anledning JI1 . 
lill åtskilligt erkännande och till uppskattning av det allvarliga 
syftemå l, som ligger till grund för det h ela ». Recen sionen 
sitil ar så: >>läsaren får det intrycket att författaren i grunden 
är en hjä rtevarm och ädel p atriot med dc bästa syften ». 

I de tta senare omdöme om E. torde också alla, som hade 
förm ilncn att känna honom, instiimma. E. var en kraftnatur 
som gick sin av arbetsvilja och arbetsglädje uppfyllda levnads
väg ra kt fram. I-lans tal va r ofta kryeldat av en viss l<ärv 
!nun or, som förlänade det en säregen priigel. Han var för
övrigt en stor orduingsmänniska och förvarade omsorgsfullt 
alll som rörde h onom själv och hans vcrk~amhet. Säkerligen 
skull e ett st udium av hans efterlämnade papper för forskaren 
erbj uda en m yckenhet materia l av tel<nisk natur och detta 
hell nn turligt, då dc efterlämnats av en person, vilken till hela 
sin liiggning var ett tekniskt och konstruktivt ingenium och 
ri lkt> n, som förut påpekats , särskilt i yngre dagar haft sin verk
samhel fö rlagd lå ngt utanför Sveriges gränser. Kärnfrisk och 
allt Sl'dan ungdomen ytterligt måttlig i sina levnadsvanor be
spara des E. att på sina sista dagar vara sängliggande sjuk. 
Han hade nä m l igen , enlig t egen uppgift, sedan 1843 endast 2 
daga r måst intaga sjuksängen, detta för influensa på 1R80-
Ial el. Han uppsk attade läkarna fö r andras Yidkommandc, men 
knndl· knappast n ågonsin förmås ::mlita dem eller intaga n ågoH 
lllccl ici n vid inträfl"ande mindre sjukdomsfa ll, såsom förky l
ning o. d. och han ville a ld rig ligga till sängs . Så fick han 
°Ck \l uta. E. levde i full , så\"äl lzroppslig som andlig vigör , 
ii ncla ti ll fyllda 86 år. Vid denna tid inträffade det förs ta sjuk
doll1 stecknet i en momentan m edvetslösh et , orsakad av övcr
anstrii ngning n ågra dagar förut. Från denna tid nedgick E: s 
andliga spänstigh et helt sakta och gradvis. Dc sista å ren fram
levde E . i fysisk hälsa och utan krämpor, m en m ed så sm å
ningom minskat intresse för saker och t i ng. 

Långfredagen den 21 april d. å . var han uppe, mottog 
besök och befann sig alldeles som vanligt. Vid 2-tiden på 
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llaUcn avsomnade han lw:mt oeh stilla efter blott n:'tu1-... 1. ~ " '-l '~'<lf. 

tiga andetag. Ett arbetssamt och str~ivsamt levnadslopp hactc 
gålt till ända. 

Anfon Da11id Bergman. 

Son ti ll professorn, medicine doktorn Gustaf Bergman och 
hans ännu levande maka född \Vetlerdal, föddes Anton David 
Bergman i Uppsala elen 15 mars 1875. I det av fi n hildnina 

b 

utmärkta föräldrahemmet insöp den unge David redan från 
barndomen dc ädla tankar, so m i framtiden skulle komma att 
bära så rika frukter. Efter a vlagd studentexamen genomgirl 
Bergman Tekniska högskolans fackskola för Plektrotcknik , var
ifrån han ute x ami neracles 1897. U n der [in nu ell å r fortsattes 
studierna vid den tyska tekniska högskolan i Charlottcnburg, 
varpå han åren 1898- 1900 var anställd hos den berömda fir
man Siemcns & Halske i Berlin. Efter att någon tid hava varit 

assistent hos en av professorerna vid Drcsdcns tekniska hög
skola blev Bergman l90t överingenjör vid ett cleldriskt företag 
därsammastädes. Med å r 1902 började han i hemlandet arbeta 
som konsulterande elektroingenjör först under eget namn där
dter i bolag m ed andra personer under nmnn Bergman & 

C:o A.-13 . 
Han var en av sliftarnc utav Svenska konsulterande ingen· 

jörers förening , vilkens styrelse han tillhörd e, under flera år 
som sekreterare. Under en lång följd av år tillhörde Bergmall 
Svenska Teknologföreningens styrelse som representant för av

delningen för elektroteknik. 
Det är inom den konsulterande ingenjörsvcrksamhe te~1 • 

so m Bergman n edlagt sitt egentliga livsa rbcte. Han visade 51g 
därvid äga den grundl ighet i kunskaper, den initiativkraft, el;.o· 
nomiska blick och goda omdömesförmåga, som tillsammans 

känneteckna en god rådgivande ingen jör. . 
Mi tt i sin mannaålder bortrycktes Bergman den 19 augusti 

1916; hans hälsa hade då varit bruten sedan ett å r , så lltt 
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döden kan sicigas hava kommit såsom en befriare. ~iirmast 

sörjes Bergman av sin ~idla maka född Ullman, dotter till hiskop 
UJI 11l an i St rängnäs, och hennes barn i föregående gifte, av 
en Mdrig moder och tvänne b röder. 

,\n nu lever i friskt minne den oro och bestörtning, som 
bemiik tigadc sig alla försvarsviilllwr v id under6ittelsen om det 
regerin gsbeslut, som innebar upprivande av statsmakterna s 
föru t rattade beslut 0111 byggande av en pansarbåt av den s. k . 

F-typen . 

l nom en vecka efter delta besluts offentliggörande kom 
dcll 21 december 1911 föreningen Sveriges flottas kraftiga upp ·· 
maning ti ll SvPriges män och kvinnor att målmedvetet a rbeta 
på spridande av kunskap om den fara som hotade landet, ifall 
pan sarbåtsbyggandet än vidare uppskötes. Kom så rektor 
Bjiirkqvisls och doktor Stolpes varm hjiirtacle upprop om en 
nat ionalinsamling för försvaret. Ta nl,en på en insamling var 
hä rmed väck t; förverkligandet av denna tanke tillkom Sven!ii,ka 
Pan >.a rh å tsförcni n gen. 

Bland dc män, som m er än a ndra besjiilncles av den oro, 
rilkcn grep stora delar av Sveriges folk under den sorglig t 
min nesrika hösten 1911, vnr David Bergman . Han formligen 
gick oc h kokade i s[trad rällfärclighels harm, ängest och inre 
nöd för Sveriges väl, frihet och framtid. Så småningom vak 
nad(' hos honom den till synes så enkla , men dock såsom ut
gången visaclC' i själva verket så genialiska iclt~n till sättet för 
insam lingens verkställande. Först f ramba r han iden för sim1 

niirnwsle och sina v~inner, a v vilka han gena st mötles med 
förs tae lsc och slöd. Innan förslaget iinnu var publicerat, söklc 
en a,· Bergmans Yänncr intressera en h ögt uppsal t man fö r 
fiir l'tagct; denne avrådde emellertid bes liimt i misströstan om 
:ran1gång. Då Bergman fick höra htirom, slog han p å silt 
1111pul siva siitt näven i bordet och sade med självande rös1: 
'' ~L'j s~1 ken måste fram. Det mdsic lyckas. Med Guds h jä lp 

l! 
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skall det lyckas ». U n der sådana auspicier bildades Svenska 
P ansa rbåtesföreningen. 

Att Bergmans namn under själva insamlin~ens dagar icke 
kom att framträda i högre grad än de andra st11tarna av Pan. 
sarbåtsföreningen, beror säkerligen på han s flärdfria och till . 
bakadragna viisen. Det gjorde, ansåg han, mindre vem som 
tog äran, bara sji.Uva saken kom fram . Och det gjorde den 
också. Hans ljusa tro bedrog honom ej. I slutet av januari 
1912 bildades pansarbåtsförrningen och redan den 7 maj sam. 
ma år kunde föreningen till regeringen överlämna de fö r F
båtens byggande erforderl iga 12 millionerna. Inom årets slut 
voro arbetena å pansarbåten Sverige påbörjade och den 3 
maj 1915 gick fartyget av stapeln. Vid detta tillfälle utnämn
des Bergman till riddare av Nordstjärneorden. 

Redan dessförinnan, på J(. 0. S. höglidsdag 191 2, hade 
han liksom övriga medlemmar av pansarbåtsföreningens sty
relse kallats att vara hedersledamot av delta Sällskap. 

»David Bergman va r », har en arbetskamrat i sexmanna
rådet yttrat, »pansarbåtsinsamlingens upphovsman. Hans 
klara hjärna födde den tanke, som blev insamlingens härande 
ide och nyckeln till en framgång, som slagit viiriden med häp
nad. Det blev honom icke förunnat att se frukten av sin gär
ning. Hans varma hjiirta brast under trycket av en gradvis 
slegrad oro för fosterlandets öde. Hans jordiska öga får icke 
se den stolta pansarbåten Sverige, när den under tusenstäm
migt jubel glider fram på Stockholms ström. Men hans minne 
:-,kall icke dö. Likavisst som pa nsarbålsinsamlingen skall in
ristas i historiens h ii Y der smn ett vittnesbörd om svensk fos ter
Jandski.irlek och ofTervillighet, likavisst skall dess upphovsman 
stå inför kommande sHikten som en patriot av renaste vatten. » 
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Årsberättelse i skeppsbyggeri och 
maskinväsend e. 

-'hgiYen ,-id Kungl. örlogsmannasällskapets sammanträde 
den 5 oktober 1916 av ledamoten K. Rum/gren. 

1\.' tliF'l Marinförvaltninaen har under år 1915 avslutat kon- fl Svenska 
b · < b ottans nv-

trakt med följande verkstäder om byggandet av nedanstående byggnader. 

fartyg: 
den 30/7 1915 kontrakt med Lindholmens verkstads Aldie

boln g om leverans av två stycl<en jagare (Wrangel och \Va cht
meister); samt 

de n ~ 0/7 1915 kontrakt med A.-B. de Lavals Ångturbin om. 
leverans av turbinmaskineri för nämnda jagare. 

Den "0
/ 7 1915 kontrakt med Eriksbergs Mekaniska Verk

stads Aktiebolag om leverans av ett sjömätningsfartyg (Ejdern. 
L.. 1 ·· lit . . . . . . . . . . 25 meter. an ge overa .. . . .. .. .... - · · · · · - · · · 
St .. l b dd o t 4,-, .. -, " ors a re pa span . . .... - ..... · · · · · · · · · -
Mal lat djup .. . ........ . ....... . . . .......... . · 2,s2 >> 

Propellermaskineriet består av: kolvmaskin oni cirl<a 150 
TI-Ikr. 

.\ ngpanna: vanlig cylindrisk med korrugerad eldstad. 
F art cirka 9,5 knop vid forcering. 
Fartyget levererades i april 1916. 
Dess utom har kontrakt avslutats om byggande av under

Yattl'llsbå tar m. m. 

.\ngående jagarne 
följ ande uppgifter: 

vVran('fel och \Vachtmeister m eddelas Jagarne 
b \Vrangel och 

län ~,;d överallt .. . .... - .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
liingd i k. v. l. ......... . .... - ..... . · · · · · · · 

vVacht-
72, 00 meter. meister. 
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Största b redd på spant .... ... . . .... .. . . .. .. . 
Största bredd i k . v. l. .. .... .......... . .... . 

Djup från k. v. l. till baslinjen . . . . . . . . . . . . . . . . 1,8 6 )) 

Deplacement på bordläggning k. v. l. .... . . .. 403,58 kbn
1

. 

Spantdistans ..... . .. .. ..... . . . ... ... . .... .. .. 535 lllnt. 

Bestyckningen sk a ll bes tå av 4 st. 75 mm. kanoner, 2 st 
6,, mm. kulsprutor och 6 torpedtuber för 45 cm. torpeder. · 

Maskineriet b eslå r av ctl dc Lavals turbinmaskineri om 
11,000 eiTektiva axelhästkrafter m ed utvä xlingsanordning, som 
för alt gocll,ännas skall unde rkastas följande prov . 

l. Kapacitets- och regleringsprov: 

En fullständig serie fartprov upp till högs ta möjliga fart 
skall göras och skall maskineriet därvid visa sig till alla delar 
funktionera väl även vid högsta fo rcering. 

2. Fullkw[tsprov : 

Provets oavbrutna varaktighet . . .. . . . .. . 3 timmar. 
Medelångtryck i pannor, högst . . . . . . . . . . 18 kg. per kv.-cm. 

B läster i eldrum .. . .. .. . ... . ...... . .. . Beh övlig. 
Briinsle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anzinbriketter. 
:Vlaskinkraft i medeltal , higst ..... ..... 11 ,000 AHkr . 
Propellervarvantal vid den na effekt, högst 450 per minut. 
Angförbrukning, inbcrtiknat hjälpmaski-

n ers, per axclhä stkraft, högst 6,2 kg. per tim. 
Absoluta trycket i k ondensorer , i medel-

tal, högst ......... . . ... . ..... . ... 0, 08 l< g. per kv .-cm. 

3. Uthållighetsprov: 
• Provets oavbrutna varaktigh el . . . . . . . . . . 8 timmar. 

Yredelångtryck i pa nnor, högst . . . . . . . . . . 18 kg. per l<v.-cin· 

Bläster i eldrum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Behövlig. 
Bränsle . ...... . . . .. .... . .. . .... .... . . Anzinbriketter. 

Maskinkraft i medeltal , lägst . . . . . . . . . . 6,000 Al-Ilu. 
Under detta prov få maskineffekten på rak kurs vid intet 

tillfälle överstiga 6,500 ell er understiga 5,500 AHkr. 
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4- . ;[ng förbml.:n ingsprov vid låg fart: 

pro,·els oavbrutna varaktighet . . . . . . . . . . 6 timmar. 
\[eclelan glryck i pannor, högst . ......... 18 kg. per kv. -cm. 

Bliister i eldrum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O. 
Bränsle .. .. . . .. . ... . ... ... . .. . .... .. . }~nzinbriketter. 

~1ask inkra ft i medeltal . .. . ... ... ...... 1,000 AHkr. 
Angfiirbrukning, inberäknat hjiilpmaski-

JH'rs, per axelhästkraft, högst 9,2 kg. 
Absol uta trycket i kondensorerna i medel-

ta l, högst .. .. .. . . . . . . . . ... .... .. 0,08 l;; g. per kv .-cm. 
l ' nde r delta prov få r maskineffekten på rak kurs vid intd 

tillfälle överstiga 1,200 axell1 ~istkrafte r och medeltal maskin
effekt ej överstiga 1,100 och ej understiga 900 axelhästkrafter. 

v. Bock- och mcmörvcrprov: 

:Vlecldängt ryck i pannor, högst ... . .... 18 kg. per kv.-cm . 
Bliisll'r .. . . .... . . . .. . ..... . ....... ... Behövlig. 
:Vlaskinkraft i backturbiner , m edeltal un-

dt'r 10 minuter, minst . . . . . . . . . . . . 4,400 AHkr. 
~faskinmanövrer av alla slag skola utföras. 
Fa rtygets deplacement under samtliga prov skall i m edel

tal vara 415 tons. 
To lala vikten a v maskinanläggnin gen i vilken förutom 

l'ikLcn av å ngturbin erna innefallas vik ten av ångpannor, kon
densore r, hjälpmaskiner och rörledningar kompletta, m en ej 

vattt'n, ånga eller olja i de driftfärdiga anläggningarne, H'tr ej 
övers liga 121 ,000 kg. 

Pa nnsystemet utgöres av 4 st. Ynrrow-pannor med en 
sal11 ma nlagd el dyta av 1,300 kvm. och en rostyta av 22 ],vm . 
salll t ska ll vara tillräckli gt effektivt att m ed användning av 
bliis tt'r i eldrummen vid enbart k oleldning Jämna minst 68.000 
kg. ~Inga av 18 kg. per kv.-cm. tryck per timme. 

.\ng pannorna anordnas såviil för koleldning som för blan
clad d elning med kol och tung olja. 

P ro pellermaskinerna utgöras av två av varandra full t 
Obero!'nde turbinaggregat, arbetande på var sin axel med till-
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hörande propeller. Turbinslwvlingen utföres enligt aktions, 
principen. Turbinerna, en hög- och en lågtrycksturbin f·· 

or 
varje aggregat, arbeta med omkring 3.600 varv per minut 

0 
.
1 . , c l 

överföres kraften från turbinerna till å propelleraxeln anbraot 
kugghjul med:ls två kuggdrev. I lågtrycksturbinen inbygg~s 
backturbin. Anggarantierna, utgörande nettoförbrukning av 
fulltrycksånga per axelbästkraft och timme, äro för prov n:r 
2 och 4 respektive 5,2 och 7, 7 kg. under förutsättning att ångans 
fuktighetshalt är 3 o/o, samt att all avloppsånga från hjälpma
skinerna med ett tryck av 1,5 l{g. per kv.-cm. därvid ledes till 
och tillgodogöres i turbinerna. Hjälpmaskinernas avloppsånga 
antages hava 6 %. fuktighetshalt Denna ängmängd beräknas 
vid 11,000 AI-Ikr. till 9,000 kg. per timme och vid 1,000 AI-Ilu. 
till 1,500 kg. per timme. 

För vardera turbinaggregatet uppställes en ytkondensor 
med en kylyta av 260 kvm. Den konstrueras enligt den s. k. 
Contraflow-Kinetic piincipen. Vardera kondensorn skall emot
taga ångtillopp: från turbin, från hjälpmaskiners ångavlopps
ledning, från stora ängledningen för kondensering av avlopps
ånga och från evaporatom för den där bildade ångan. Hjälp
maskiners ängavloppsledning ingår i kondensorn genom be
lastad ventil , så att luftläckor i ledningen ej kunna skada kon
densorns vacuum. 

Handels- U n der det gångna året har tillv~ixten av tonnage för vårl-
flottan under , l d l fl tt .t .. t . d .. d f. . " de 

1915. oens 1an e s o or van avsevar · 1n1n re an un er oregaen 
år Sålunda är tontalet för nybyggnader a v fartyg över 100 
ton oberäknat örlogsfartyg, enligt Lloyd's Register för 1915 
minskat till en tredjedel av medeltalet för de 4 föregående årens 
nybyggnader, dock finnas där ej några uppgifter angående 
Tyskland och Österrike, m en torde detta ej inverka på resul
tatet i dess helhet. Antalet fartyg över 100 tons, byggda i 
England , var 327 om tillsammans 650,919 tons emot 656 fartyg 
om 1,683,553 tons år 1914. 

storleken av de fartyg som byggts 1915 har även avtagit! 
betydande grad då det största var om 13,400 tons och tva 
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ndra något över 10,000 tons. 33 fartyg voro över 6,000 tons 
~ 

och medeltalet av alla fartygens tontal var omkring 2,000 ton . 
Sex ångare om tillsammans 53,192 tons voro försedda med 

p:1rsons turbiner m ed utväxling, två fartyg om tillsammans 

1o,700 tons voro försedda med oljemotorer. Sju fartyg med 
!i!lsamm ans 43,665 tons byggdes efter det s. k. Isherwoods 

51·stem med longitudinela spant, varav 4 st. avsedda till tank
:1~gn re för transport av olja. 

.\'" samtliga fartyg byggdes 8 fartyg med s. k. örlogsstäv 
~]der, vilken säges besitta följande fördelar, nämligen att giva 
r~rtygen biHtre utrymme akterut, öka stabiliteten på grund av 
ölwrl vattenlinjearea, samt öka längden i vattenlinjen, vilket 
innTk u fördelaktigt på fartygsmotståndet 

I3land mera ovanliga fartyg som byggts under 1915 torde 
nämnas tvänne av typ »Moniton, vilka hava bordläggningen 
byggd i korrugerad form, liksom även de vattentäta skotten 
hava givits tillbörlig styrka och styvhet genom en korrugerad 
fonn . 

Då efterfrågan på oljefartyg varit stor, på grund a v den 
betydande transporten av olja till de krigförande ländernas 
mariner , har även vanliga lastångare blivit omändrade till tank
ångare, liksom även en stor del blivit försedda med cylindriska 
oijeta nkar inbyggda i lastrummen. 

Hela världens handelsflottor utgjorde före kriget omkring Tonnar;e 
. bnsten mom 

4u millioner tons, av vilka omkring 10 % voro segelfartyg. handels-

~ifan har beräknat, att en fjärdedel av detta tonb:il under flottorna . 

kriget dragits ur den fredliga trafiken. Ett stort antal fartyg 
har fii rstörts under kriget; sålunda har intill 1915 års slut inal-
les ~H)O handelsfartyg om tillsammans 1,878,003 tons blivit 
siin kta eller förstörda på, ett eller annat sätt. England har för-
' 'Orat 602 fartyg om 1,192,551tons, Tyskland 65 st. om 161 ,888 
10ns, Frm~krikc 54 st. om. 125,978 tons och Norge 77 st. om 
103,023 tons , under det att de återstående fartygen hörde till 
banma rk , Sverige, Holland, Ryssland, Grekland, Spanien, Ja
Pan , Italien , Turkiet, Belgien , Österrike och Amerika. 
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A v större betydelse är elen mängd tyska och ös terril·j 

fartyg som av kriget fastlåsts i egna eller främmande neu~r~<.a 
hmnnar. De torde kunna uppskattas till ett par tre mil!' la 
ions, vilka efter freden bliva fria Det överv:i eran de toner 

. ' . c n< . antalet 
aY dc fran handeln undandragna fartygen tillhöra docl· 

brittiska riket och användas av detta för miliht"l änd' det 
; . • .... c " atnå! 

s.1som. tt:ansporttartyg, h.talpkryssare, vaktskepp o. s. v. Då 
den bntttska handelsflottan äger nära hälvten - eller 20 m'll' 

l 10-

llf'r -·· av alla länders hoplagda tonbli torde man väl kunna 

uppskatta dc av krigsföringen i anspråk tagna engelska farty. 

~~en till vid pass fem m illioner tons. 

Den tonnagebrist som nu gör sig gällande skulle alltså då 

den fredliga samfärdseln länderna emellan åter b lir fri, l~PP · 
hi1nts genom ett tillskolt av på en gång 7 a 8 m illioner ton. 

Sjökriget har - hittills åtminstone- medfört en jämförelsevis 

mycket ringa manspillan, men givit sjömansutbildningen åt 

hnndratusental. Någon brist på manskap är sålunda ej att 
befara. 

Sågc man uteslutande till ovan nämnda förhftllanden, ktm

de man lätt föranledas till det antagandet att krigsslutet skulle 

medföra en fraktnedsättning under det normala. Men som all 

sannolikhet talar för att kolpriserna komma att en längre tid 

framåt hålla sig vid osedvanlig höjd, komma äldre mera oeko

nomiska lastfartyg ej att kunna bestå i konkurrensen. 

Det är en förut gjord erfarenhet att under tider av låga 

kolpris eggelse saknas till kapitalnedläggelse i nya kolbespa· 

rand e fartygsmaskinerier, medan höga kolpris utöva en mot

satt verkan. Man torde därför ha alt räkna med goda tider 

för skeppsbyggeriet med riktlinje särskilt mot turbinkonstrul\· 

tioner och motorfartyg. 

I Amerika var vid 1915 års utgång under byggnad 200 

fartyg för handelsfloHan om tillsammans 700,000 gross tons 

samt i mars 1916 370 fartyg om tillsammans 1,300,000 tons 

beställda, och utsikterna för vidare utveckling av detta ]ands 

skeppsbyggeri äro särdeles lysande då varven li.crcra inne med 
nt:~ . 

beställningar för flera år f ramåt. Störrc delen av detta undeJ 
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bYggna d varande tonnage utgöres av stora sjögående fartyg , 

,·ara'· hälvten tankångare. 
I Japan äro under byggnad på därvarande skeppsvarv oG 

r~rt~·g om tillsammans 290,000 tons vilket visa r det uppsving 

som därstädes är r ådande i skeppsbyggeriet, en direkt följd av 

det understöd som japanska staten lämnat å t skeppsrederi

näri ngen. 

.\ngturbinmaskincrier hava kommit till ökad användning ~ngtm·biner 
l d i f'] tt · l · l d. l . mom han-

inom 1an c s· o orna 1 synner 1ct 1 sam )an med mgghjuls- delsiiottan . 

uLYiixling, i.ivensom i kombinering med vanliga kolvmaskiner, 

rill; et senare system medgiver praktiskt taget samma ekonomi 

vid låga f a r ter som vid högre. 

F ör närvarande byggas i Amerika tvänne fartyg försedeln 

med Curtis-turbiner, i vilka tilloppsångan icke inledes runt hela 

om kretsen av turbinen, utan där tilloppsarean kan varieras 

inom vissa gränser. Några andra olikheter mot andra turhin

installationer kunna ~iven nämnas ifråga om dessa turbiner. 

Som bekant måste turbinskovlames periferihastighet slå 

i et t visst förhållande till ångans hastighet för alt erh ålla god 

rerkn ingsgrad inom turbinen. Hastigheten beror på tryck

ski llnaden som förefinnes vid turbinhjulets båda sidor. Är nu 

antale t skovelrader betydligt, blir tryeldailet för varje skovel

rad mindre än om antalet skovelrader vore färre, följaktligen 

blir angans hastighet mindre då många skovelrader användas 

och t urbinens hastighet kan nedbringas. I Curtis-turbinerna 

finna s jämförelsevis få skovelrader, tryckfallet på å ngan hlir 

jiimförelsevis stort och således ångans hastighet stor bakom 

varje skovclrad, vilket i sin ordning medför stor hastighet på 

Själva turbinen, i detta fall 3,500 varv per minut. 

Denna höga omloppshastighet nedbringas till 90 varv per 

Illin ut för propelleraxeln förmedels dubbla utväxlingsanord

ninga r. Å turbinaxeln finnes ett kugghjul som griper in i 

lviinne kugghjul på olika axlar, vilka få en omloppshastighet 

U\· 700 varv per minut och vilka vardera upptaga halva belast

lli ngen; kugghjul på dessa axlar ingripa i sin tur på ett dubbelt 

kt1ggh jul på huvudaxeln, som genom denna utväxling erhåller 
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en hastighet av 90 varv per minut. Den ovanligt höcra h 
o • • • • • • r:. astig 

heten a turbmen giver l sm ordmng anlednmg till att h c· 

turbinmaskineriet kan göras betydligt lättare än om en tur~~a 
av motsvarande hästkraftantal användes för att direkt d .

1
n 

fl va 
propelleraxeln. 

_Uppsvingtet Vid världskrigets början hade man i allmänhet ställt . 
mom mo or- . .. , , · o ' SJg 

fartygsin- avvaktande for att fa erfarenh et angaencle det 40-ta l stora 11 d t . . lO-

d us nen 1
1 tm·fartyg, som då voro i hruk. Nybya::maderna avsta11nad 

e n eutra a ~~ e 
länderna. delvis på grund av den stora prisstegring som oljepriserna un. 

dergått, och fördelen med motordrift hm·tföll, då den i vissa 
fa ll ej rentav blev dyrare. I Europa voro oljepriserna om. 

kring 3 a 4 gånger så höga som kolpriserna, och då diesel
motorns bränsleförbrukning uppgår till om kring en tredjedel 
av bränsleförbrukningen för en ångmaskin, så blev det ingen 
besparing i bränsle. Då därtill kom en större SlJ.1Örjoljeför
brukning för den förra, så uppslukades nästan all den bespa
ring som uppstod genom minskad personal och ökad vinst på 
grund av ökad lastdryghet , i synnerhet som anskaffningskost· 
naden för ett m otorfartyg ä r något högre än för ett ångfartyg 
och så lunda årsavskrivningen blir större. 

I och med kriget hava på grund av ändrade konjunkturer 
och de uppdrivna k olpriserna dessa förh å llanden ändrat sig 
högst betydligt vad de n eutrala länderna beträffar, och för 
närvarande arbetas med högtryck på nybyggnader inom de 
skandinaviska ländern a och Holland, vilka äro dc länder, so!11 
gått i spetsen för byggandet av stora motorfartyg. I Sverige 
har man redan flera års erfarenhet om motorfartygen och hava 
de på de trader som de ::m vfmts visat sig m yck et fördelaktiga, 
vilket också de ökade anskaiiningarna av nya motorfartyg 
visat. 

Firman Burmeister & vVain i Köpenhamn tillverkade un· 
der 1914 fartygsmotorer på över 30,000 hästkra fter och hade 
uneler år 1915 beställning på motorer till dubbla detta häst· 
kraftantaL För närvarande uppgår dess kapacitet till 50,0°0 

hästkrafter per år och de holländska varven stå i detta fail 
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·c1,e ]:\ngt efter. Då därtill kommer att Sverige och Norge, 
~o!11 hitti lls tagit sina stora motorfa rtyg från utlandet, komma 
ntt in riilta sig för tillverkningen av Dieselmotorer enligt system 
Burmeiste r & \Vain , så synes, att specialverkstäder för tillverk
ning av stora motorfartyg en ligt delta beprövade system kom 
JJ1a at t inom kort finnas i båda dessa länder. 

På Burmeister & vVain's varv äro nu 25 motorfartyg om 
tillsammans 216,000 tons lastdryghet beställda eller under 
byggnad. I Norge byggas ån nu så Hin ge förnämligast medel
stora motorfartyg, förnämligast segelfartyg med hjälpmotor, 

111en iiro 5 större motorfartyg om tillsammans 49,000 tons be
ställda. I Sverige är för närvarande tvä nne motorfartyg under 
byggnad om t illsammans 19,200 tons. 

Man ser således att en betydande handelsflotta av Diesel
motorfartyg redan finnes och att denna uneler de närmaste å ren 
kanuner att ansenligt fö rökas. Huruvida motorfartygets seger
tåg bli r av längre varaktighet låler sig naturligtvis icke med 
säkerhet avgöras. Det är icke uteslutet a tt även framsteg kun
na giirns vid användningen aY ångturbinen, vilka åter kunn a 
ekonom iskt förbättra ångdriften , men härvid måste man be
tänka a lt motorn ännu befinner sig i ett begynnelsestadium 
och alt den sannolikt inom kort tid skall ytterligare utvecklas 
och fiirh i:ittras . 

Fiir Brasilianska r egeringen har nyligen från firman F iat Diesel-

San {~io r crio i Specia levererats ett dej)å- och b tiro nino-sfartyn motorfarty
.. o o o · o get >>Ceara>. 

for undervattensbåtar, som iir ganska märkligt i flera hän-
seendPn . Fartygets aktra del är byggt i form av en flytdocka 
sorn kan upptaga en undervattensbåt och dessutom är fartyget 
försett med kraftiga lyftanordningar och alla för förekom-
01Un clp reparationer å undervattenshMar behövliga maskiner 
sarn t med kraftiga dynamomaskiner och kompressionspum-
Par fiir att kunna ladda undervattensbåtarnas accumulatorer 
Och kom piettern luftförråd et. Alla dessa maskinerier drivas me-
dels diesel-motorer liksom även själva propellermaskineriet. 

Fartygets dimensioner äro följande: längd 99,). meter, bredd 
15 '" me ter, djupgående 3,9 m eter, deplacem ent 4,100 ton. 
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Bestyckningen består av 4 st. 100 mm. och 4 st 57 lllJ 

kanoner. Utrymme finnes ombord för 6 undervattensh:'t tb:: 
sättningar, c:a 130 man. Farten är 14 knop och fartyget fraln. 
drives medels tvänne propellermaskiner av 2-takts Diese1.

1110
_ 

torer, vardera utvecklande 2,300 eff. hkr. Dessa Diesehno. 
torer skulle således vara de kraftigaste , som hittills insatts i 
fartygsdrift, såsom närstående tabell utvisar. 
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F örutom här nämnda Dieselmotorer håller man för när 
varande på med en ny typ av två-takts motor, där varje cylin
de r erhåller två pistoner som arbeta i motsatt led. Den eJTeh.
tiv ~l sl aglängden blir här likn med summnn av de båda pisto
nernas slaglängd och · totala höjden på motorn blir mindre i 
proportion till slaglängden än på andra dieselmotorer. Denna 
typ lä mpar sig brn där maskinrummets höjd är begränsad och 
där stor slaglängd önskas för att erhålla stor pistonhastighet 
utan att avsevärt öka omloppstalet 

Det pågående världskriget kommer även att utöva ett visst Förvaring a\· 
in fl~' tandc på s~ittct att förvara petroleum, benzin och bränn- brännoljor . 

bara oljor då det gäller större kvantiteter. Dc nu brukliga 
jätteciste rnerna för förvaring av petrolemn erbjuda nämligen 
ett liilt siktbart och för fientliga flygare begärligt mål, och det 
gäller därför att i tid försäkra sig om andra metoder för för -
varing av dessa för ett land så dyrbara förnödenheter om ofre-
dens dagar skulle komma. Ett sätt är att bygga stora tankar 
vill;a helt och hållet äro helägna under jordytan och täckas 
av ett tjockt betonglager, men li.iget av dessa tankar torde lätt 
nog bliva känt och torde det vara svårt att fullständigt skydda 
dem från bombkastning av fientliga flygare. Ett annat sätt, 
vilket redan tillämpas i England, är att förvara oljan i stora 
cylindriska tankar, vilka dels kunna hagseras till lämpliga 
platser för påfyllning från tankfartyg, och för fyllning av olje-
behovet å flottans fartyg, dels kunna vid behov nedsänkas un-
de r vatten, så att de bliva oåtkomliga för fientliga flyganfall. 
En sådan tank om 45 meters längd och 9 meters diameter rym-
Iller 2,400 tons olja. I dess båda ytterändar befinna sig vat-
tentäta avdelningar, vilka fyllas med vatten då tanken skall 
sänk as under vatten, och förmedelst komprimerad luft utpres-
sas detta vatten då man vill hava tanken flytande på vatten-
Ybl n. En firma i Sunderland har konstruerat flytande olje-
tankar med ,en kapacitet av 20,000 tons, vilka skulle vara av-
sedda att bogseras till lämpliga p latser. För transport av olja 
Över haven är avsett att hygga tankar om 6,000 tons . 

T'idskTi{t i Sjöväsendet. 33 
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Sjökrigets Ehuru det varit svårt, av brist på tillförlitliga uppoift 
· k • :s er 
\~

1

;:~~~~·nk~ att bilda sig något bestämt omdöme om de sjökrigsoperationer' 
tioner av som under nu pågående världskrig företagits, äro dock de neu~ 

higsf~Jrtyg. · t f"]· d t ] l' trala makterna, vilka tvmgas at · o JU me u vec \. m gen På 
detta område, nödsakade att, så gott sig göra låter, med stöd 
a v de uppgifter som stått dem till buds, fatta beslut efter vilka 
riktlinjer nybyggnader av krigsfartyg skall ske. Av de neu
trala makterna är otvivelaktigt Amerika den största och mäk
tigaste, och det kan därför vara av intresse att redogöra fö r de 
förslag till amerikanska flottans pånyttfödande, som fram lagts 
av amiral Dewey's sjökrigsmaterielkommitte, ävensom stats
sekreteraren för sjöärenden Josephus Daniels rapport till kon
gressen och framläggand e av sjöförsvarsdepartementets äskan
de angående nybyggnader för flottan. Dessa förslag äro så 
mycket märkligare, som. de för första gången framträda under 
form av ett kontinuerligt program sträckande sig för 5 år fram
åt. Amiral Dewey har under många år förfäktat denna ide, 
men först i år har sjöförsvarsdepartementet antagit detta för
slag som sitt eget, och det beror således på kongressen*) huru
vida det skall komma till utförande eller ej. 

Det förslag , som nu framlägges, går ut därpå, att göra 
amerikanska flottan lika stark som den största existerande sjö
maktens, nämligen England, och nybyggnaderna skulle så be
drivas, att programmet vore färdigt år 1925. Vidare uttalas 
den åsikten, att nu pågående krig har visat, att flottans nu
varande storl ek, såsom den bestämdes för 11 å r sedan, icke 
längre kan anses betr yggande att på ett effektivt sätt skydda 
landet för anfall från sjösidan, att en flotta , som behärskar 
haven redan från krigets början, är av vital betydelse för ett 

. . t .. er att land som, liksom Amenka, omgives av vanne ocean , . 
samtidigt som flottan skyddar landet från fientlig lands tign~ng 

. f l dn va den samtidigt kunde beskydda sm egen handels lotta oc 1 

den fientliga flottan från haven. 
• 0111 Angående de typer av fartyg som skulle fullbordas 111 

5-·årsprogrammet uttalar vidare amiral Dewey den satsen, att 

*) När detta skrevs. 
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de lärdomar man kan draga av pågående krig bekräf.ta den 
åsikten, att slagskeppet är flottans förnämsta vapen liksom det 
varit det förut, och på grund därav fastslås, att tvänne slag
skepp skola påbörjas under vart och ett av de kommande 5 
åren , vi lk et skulle uppbringa anta let slagskepp färdiga och 
under arbete till 52 stycken år 1921, oberäknat dem, som un
der denna tid blivit utrangerade. Då den beräknade kostna
den för vart och ett av dessa fartyg är n~{nnare 68 millioner 
J;ronor, så synes därav, att de bliva av en storlek, som kommer 
att i)verträfl'a a llt vad som hittills presterats. 

De slagskepp, som äro under byggnad enligt 1915 års pro
gram , hava ett deplacement av 32,000 tons, en längd överallt 
av 189,6 meter och en br~dd av 29,1 meter. Farten skall vara 
20,, knop, bestyckningen skall bestå av 12 stycken 35,6 cm. 
50-kaliberkanoner, 22 stycken 12, 7 cm. 51-kaliberkanoner samt 
dessutom ett större antal kanoner av mindre kaliber därihland 
± slyeken 7 ,r, cm . luftkanon er. Torpedbestyckningen utgöres 
av 4 stycken undervattenstuber. 

E mellertid framhålles att de föreslagna slagsk eppen, om 
vilka man hittills ej fått n ågra närmare uppgifter, komma att 
bliva av betydligt större dimensioner än de som äro under 
byggnad, men alt, som utvecklingen av de kommande fartygs
typerna kan komma att undergå modifikationer, om vilka 
man nu ej kan döma, departemente t förbehåller sig att när
byggnad, även bifogas. 

Här nedan visas det allmänna utseendet av California, ett 
av de under byggnad varande slagskeppen, varjämte för jäm
förelse ett franskt och ett japanskt slagskepp, bägge under 
byggnad ä ven bifogas. 

F örutom nu omnämnda 10 slagskepp föreslås byggandet 
av G slagskeppskryssar.e, en typ, som är alldeles ny för den 
arneökanska marinen. Kostnaden för varje fartyg skall b liva 
63 millioner kronor. Anledningen till anskaffandet av denna 
llya typ är en direkt följd av det nu pågående världskriget, och 
fö rni.imligast på grund av den andel dessa fartyg hade på ut
g·ången av slaget vid Falklandsöarne, där deras överlägsna fart 
gåvo dem ett mycket stort strategiskt värde. 
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E n annan bidragande orsak till valet av denna typ torde 

även vara slaget i Nordsjön, där tyske kryssaren Bllicher blev 

sänk t av de engelska slagskeppskryssarne. 

I ovannämnda rapport framhållas följande synpunkter. 

När slagskeppskryssaren först framträdde ansåg man, att den 

sku lle kunna uppträda tillsammans med slagskeppen och vid 

vissa tillni ll en användas såsom sådant. Det nu pågående kri 

get synes dock hava visat, att så icke bliver förhållandet, utan 

att slagskeppskryssarna komma att uppträda självständigt 

samt ntt, om någon blivande motståndare är i besittning av 

ett tillräckligt antal fartyg, vilkas hastighet med säkerhet låter 

dem undfly slagskeppen, och vilka ~iro så kraftigt bestyckade 

ntt el(' ej behöva frukta torpederande fartyg, det bliver nödvän

digt a tt hava slagskeppskryssare för att kunna beldimpa dem. 

,\ miral Dewey synes dock vara av elen åsikten, aU om 

äve n slagskeppskryssaren kunde genombryta den fientliga be

vakningsstyrkan och skydela slagflottan för oväntade anfall, 

å har dock icke det pågående kriget bekräftat den överdrivna 

rikt som man velat tilHigga dessa fartyg. 

F örutom ovan nämnda fartygstyper föreslås byggandet av 

10 slyeken scouts dragande en kostnad för varje av 18,000,000 

kro nor. 

Dessa fartyg skola tillsammans med slagskeppskryssarue 

avsla a lla planerade överraskande anfall mot elen amerikanska 

kustPn genom att söka komma i kontakt m ed fienden samt 

seder mera ej släppa densamma ur sikte. I detta sammanhang 

fra mhåller amiral Dewey olämpligheten av att lägga allt för 

stor Yikt vid lokalförsvar medelst befästningar, minor eller 

Un del'\'a tten sbå tar. 

:\.v jagaretypen föreslås anskaffning av 50 stycken till en 

kost nad a v 4,896,000 kronor stycket. 

Angående anskafTandet av undervattensbåtar äro m enin

g:trna något delade. Amiral Dewey anför, >> att unclervattens
b' atarnas verksamhet varit så oberäknelig att man , i brist på 

Under
vatten sb<'l

tar. 
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erfarenhet om någon sammandrabbning mellan huvudflottor. 
na, varit benägen att överskatta detta vapens betydelse >> 

>> I Nordsjön och Medelhavet hava de gjort mycken av. 
hri.ick för fienden under deras fö~:sta upptrtidande på grund 
av "överraskning >> och icke på grund av inneboende strids. 
duglighet. Då nu ententemaktema lärt sig att skydda sin han. 

delsflotta liksom dc förut gjort med avseende på sina örlogs. 
fartyg från den under valinet lurande undcrvattenbåtcn, är det 
Lydligt att undervattensbåtsvapnet icke är ett medel, förmedelst 
vilket man kan tillkämpa sig hernn·äldet på sjön . 

U ndcrv::tttenshåtcn ii r ett mycket användhart a uxlliärva
pen, vars betydelse utan Lvivcl kommer att förstoras, m en som 
för närvarande icke komm er ::ttt biiva allenarådande>> 

Emellertid har kommilten förordat att inom 5-årsperioden 
skulle byggas 9 stycken u ndervatlensbåtar s. k. >>f leet subma
rines >> för en kostnad av 5,400,000 kronor för vm·je, och 50 

stycken av mindre sorter s. k. coast submarines för en kostnacl 
av 2,340,000 kronor stycket. 

Förslaget till kongressen kommer dock att omfatta 15 st. 

av större sorten och 85 stycken av den mindre, på samma 
gång det anmärkes, alt enelast för en kort tid seda n den stora 
allmänheten skulle lwva varit bcniigen att yrka på b yggandet 
av så många undervallcnsbåtar, att det skulle återstått endast 
föga medel att bygga några farlyg av förut föresl::tgna typer. 

För flottan behövliga [l uxiliärfartyg är även sörjt i en 

utsträckning, som övertri.iffar föregående å rs anslag, och 5-års
programmet innefattar hyggandet av 4 kanonbåtar, ett lasa
rettsfartyg, 2 ammunilionsfartyg, 2 oljefartyg och ett verkstads
fartyg. Om kostnaden och storleken av dessa farlyg h ava inga 

uppgi fter kunnat erhållas. 
För fl ygv::tpnet inom flottan kommer a tt begä ras ett an 

slag av 7,200,000 kronor för nästa år. 
Enligt dc senare underrä ttelser har kongressen beviljat an· 

slag till: 1 , . """'' 

5 slagskeppskryssare, 
4 spejarekryssare, 

10 jagare, 
:>O undervattensbåtar, 
t 30 aeroplan, 
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och senaten har sedermera antngit detta förslag sam t dessutom 
fastställt elt flottbyggnadsprogra tn för 3 år,. som föreskriver 
del om edelbara byggandet av '1 Drcaclnoughts och 4 slagskcpps
lu·psare. Förslaget, sådanl det antagits av senaten, k6iver en 
utgirt av 315,800,000 doii:Jrs. vilket är -±5,800,000 dollars mera 

iin som beviljats av kongressen. 

E nligt statssekretera ren för amerikanska marinen 

fiolbin 1921 bestå av följande fartyg: 

skull e Amerikan
skamarinens 

Singskepp (förs ta linjen) .. . .. . ................ . . .. . . 27 

Sl:1 gskeppskryssare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Slagskepp (andra linjen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2!'> 

Pa nsarkryssare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
Scou L k ryssare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 

Kryssare, l :a klass 
2:a 
3:e 

Jagare ........ . ...... . ....... . ........... - ... . . .. . 
Undt' rvattcnsbålar (fleet· submarines) ..... . ....... .. . . 

(coast ) ............ .. .. . 
~l o nilorer ........ . . . ...... . .. . .. ......... .. ....... . 
K:1110nbåta r .... . .... _ .... . ... . ................. . .. . 

Fii rrådsfartyg ......... . ......... . ... .......... ... . . 
Kol - och briinnolj efartyg (förråds-) . . ..... . ......... . . . 

Tra nsportfartyg ..... . . . .... · . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Tenderfartyg för torpedbåtar ............. . .. . .... . . . 
SpE'\'ialfartyg ... .. ... ...... .. . .... . ........ : ... ... . . 

A 111 m u n i lionsfartyg .. . . ...... . . . ....... · · · · · · · · · · - · · · 

Data angelende fartygsly per beviljade av kongressen. 

5 
3 

lO 
108 

18 
157 

6 
:!0 

4 
15 

.J: 
3 
8 
2 

nybyggna
der. 

lii ngd i vattenlin jen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182,4 m eter . Slagskepp. 

överallt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189,s 

Brecl cL, största å spant )) 

)) utanpå pansar . . . . . . . . . . . . . . . . 29,7 » 
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Deplacement vid provtur .... . . . ............ . 

Djupgående vid provtur ... . . ................ . 

Fullt förråd av bränsle (brännolja) ...... . . .. . . 
Oljeförråd vid provturen ..... . ..... . .... ... . 

Vattenförråd vid provturen (matarevatten) .. . .. . 

32,000 ton 
9 s. 

'' IUeter 
2,200 tons. · 
1,467 

187 
Fart vid provturen, ej under . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,5 knop. 

Bestyckning. 

12 stycken 35,5 cm. 50-kaliber, 

4 undervattenstuber, 
22 

4 

2 
4 
l 

2 

)) 

)) 

12,, cm. 51-kaliber, snabbskjutande, 
salutkanoner, 
båtkanoner, 

76 mm. luftkanoner, 
76 mm. landstigningskanon, 
30-kaIiber maskngevär. 

Jagare n :r 63-68. 

Längd i vattenlinjen ... . . .... . ..... . ... ... . . 

» överallt ... . . .. .. ...... .... . ... ... . .. . 

Bredd å spant, maximtun ................... . 
Deplacement vid provluren ...... . ............ . 

Djupgående vid provturen (medel-) .... . ... . .. . 

Fullt brännsieförråd (brännolja) . . . ... ... . ... . 
Fart vid provturen, ej uneler ... . ... . ... . .. . . 

Bestyckningen bestftr a v: 

4 stycken 10 cm. snabbskjutande kanoner, 

4 53 cm. triple torpedtuber (å däck). 

Jagare n:r 69-74. 

Längel i vattenlinjen . . ........ ... ... . .... . . . 

överallt ..... . ...... . ...... . ... . ... . . . 
Bredel i spant .. . ........... , . ........ ..... . 

Deplacement vid provturen .. . .............. . 

Djupgående vid provturen (medel-) .. . ........ . 
Fullt brännsieförråd (brännolja) ... . . . . ... . .. . 

Fart vid proturen , ej under ......... .. . . . ... . 

94,2 meter. 
95, 8 

9,o 
1,110 tons. 

2, 8 ~ meter. 
290 tons. 

29, 5 knop. 

94,2 meter. 

95 ,9 
9.~ 

1,125 tons. 
2,4<1 meter. 
260 tons. 

30 k nop. 
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Bestyckningen består av: 

} stycken 10 cm. snabbskjutande kanoner, 
53 cm. tri p le torpedtuber (å däck), 

automatiska luftkanoner. 

Förråds fartyg för brännol]a. 

Längd mellan p. p. . ... . .... ...... ... .. . . . .. . 
överallt .. .. . ... . ... .. ............ . .. . 

Bredd å spant .... . ...... ............ .... · .. . 
Deplacement vid provtur ........... ........ . 
Djupgaencle (medel-) ..... . ................. . 

fa rt med full last . . . . ... . ..... . . ... ...... . . 
Brännoljeförråcl (för eget bruk) ..... . ....... . 

(last) ..... . ... .. ............. . 

138, 3 meter. Förrådsfar-
144 tyg för 

'
5 brännolja. 

17 ,o )) 

14,500 tons. 
8 meter. 
14 knop. 
1,568 torts. 
7,554 

The General Electrie Company har av amerikanska ma- Elektrisk 

rin minis teriet mottagit beställning å elektriska installationen .framdriv-
• • o •• •• • nmg av slag-

a\" propellennasklllenet a forut omnamnda slagskeppet Cal1- skeppet 

/01·nia. vilket ~ir under byggnad å örlogsvarvet i Newyork. California. 

Detta fa rtyg i:ir ::tY elen största typen , som blivit antagen för 

den amerikanska marinen. Deplacem entet är, som ovan 

nämnts, 32,000 tons och farten beräknad till 20,0 knop, er-

fo rd rande 37,000 axelhästkrafter. Kontraktet omfattar två 

turbi ndrivna generatorer, fyra motorer för propelleraxhuna (en 

fö r varje :nel) med tillhörande manöverapparater samt alla 

elektriskt drivna auxiliännaskin er, i korthet hela maskinmm-

lllets inred ning så n~ir som på stora kondensorerna. 

\ 'a rje generator för auxiliära masbnerierna är om 300 

kw, ~40 volt likström sam t drives medels uh·ihling från en 

i:ke kondenserande ångturbin med stor omloppshastigheL 

Angt urbinernas aY!oppsånga led es dels till överhettare dels till 

de stora turbinerna. De elektriska motorerna äro reglerbara 
1110111 s tora gränser, så att auxiliärmaskinerna kunna drivas 

illed de n för fartygets hastighet mest ekonomiska farten. 

De stora generatorerna äro hipoliira alternatorer och mo
torerna äro konnekterade dels med 24, dels med 36 poler. 
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För ekonomisk fart, 15 kn op eller mindre, användes end 
as t 

den ena generatorn, som dot.:k iir tillräcklig för en hastioh o et 
intill 18,0 knop. 

I-I:lstighetsvarialionerna åstadkommas genom att ändra 
turbinens hastigh et m edelst regulatorer, som automatiskt hålla 
varvan L~tl et inom dc besti.imda gränserna. N å g on rusning av 
propellrarna i sjögång undYikcs genom denna ano rdning, lik
som den även avser ntt kunna noggrant reglera fartygen vid 
gång i formering : 

Den garanterade å ng:'Hgången beräknas innefatta den ånga 
som åtgår för huvudturbinerna jämte turbinerna för det auxi
l i ~ira maskineriet i m askinrummen och får per axe lhästkraft 
och timme uppgå till: 

vid 10 kn op ............... .. .. . 
15 
19 
maximum!Jastighct 

6,G kg. 
5,2 )) 

5,o 
5,~ 

Angtrycket är 17 k g. per kv.-cm., torr ånga med det va 
c utun som kan :lstadkommas uneler provturen. 

Höga böter ~iro stipulerade om den garanterade ångmäng
den överskrides v id provturen, sålunda 25,000 dollars för varje 
halv t kilogram för de två lägre hastigheterna , oc h 20,000 dol
la rs för molsvara n dc viktsmängel för de två högre hastighe
terna. 

Vid full fart skall omloppsfallet å CaliforJ~ia för propell
ra rn e vara 175 varv per minut ; systerfartygen Mississippi och 
Idaho, som skola få Parsons turbiner, få ett varvantal av 240 
per minut. rvian bcråknar att propellrarnas verkningsgrad 

genom den lägre omloppshastigheten skall ökas med omkring 
g %·. 

Med anl edning av de ol ika uppgifter som framkomn1it 
ang:lende den tyska fioLLans tillväxt uneler krigets gång, torde 

. ·n" följande utdrag ur en uppsats i en amerikansk facktJdni ~ 

vara av intresse. Det erinras däri om att situationen vid l,rJ 

gets början var följande: 
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E n klass av 4 slagskepp a v »l{önig »-lypen Yar nära sin 

full hordan och bestod fönitom~ förstnämnda av systerskeppen 
,Grossc r Kurfi.i rsb, »l\farkgraf>> och ,, 1\:ronprinZ >> . 

De voro anedda att äga etl deplacement av 25,575 tons 
och ett h~islkraftantal a:v 3:l,OOO. Farlen skulle vara 21," knop 
och elen grova bestyckningen bestå nv 10 stycken 30 cm. ka

noner. 
Den grova bestyckningens placering iir i likhet m ed f1 

j8 pans ka dreadnoughten >>F uso >> (v ilken finnes avbildad å si
da n ;> 16) m ed det undantaget att clubbeltornet m ellan fiirli gn 
skorstenen och förliga masten hortfnller. Den sekundära be
>lyckningens uppställning är i huvudsak lika m ed å >> Fuso ». 

Förutom dessa fartyg voro lre sla gskeppskryssare >> DerfT
Iingcr» , >> Li.i lzow och >> Ersatz Hcrlha >> nära sin fullbordan. 
De v oro a v sedda att få ett deplacement a v 26,000 lons, 27 

kn ops fart samt bestyckade m ed 8 slyeken 30 cm. 

Utom dessa nu nämnda fartyg fa nns endast ett sl8gskepp 
till under byggnad nämlige_n >> Salamis >>, som byggdes för den 
grek iska marin ens räkning vid Vulcan-varvet och som nu torde 
rara införlivad med tyska marinen. Detta fartyg skulle b e
styckas m ed 8 stycken 35 cm. kanoner. 

E nligt en uppgift skola ,]{ronprinZ >> och >> LiiLZOW >> ulivit 
om bes tyc kade med 38 cm. kanoner, men på grund av den 
korla ticlen för ändringens verkställande torde detta icke vara 
tro] i g t. 

Ar 1913 påbörjades b ränne slagskepp med 38 cm. kanoner, 
1·itka även torde vara färdiga. 

Man får således en summa av 6 i 7 slagskepp och 3 slag
skcppskryssare, vilka kunnat utgå på expedition i slutet av år 
191 5. 

Angående byggandet av undervattensbåtar kan icke något 
il1ed bestämdhet uppgivas , men med kännedom om den otro · 
liga energi, som tyskarna nedlagt på byggandet och fulländan
det uv dessa fartyg, torde det icke vara för mycket tilltaget, om 
1llan anslår nybyggandet av sådana till omkring 60 stycken 
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vid slutet av 1915, vilka utgöra en värdefull tillökning till 
stora antal, som redan dessförinnan förefanns. det 

. Angående slagskeppstypen >> König >> finnas föl jande u 
gifter: Kanontornen för och akter äro av den s k Pp. . . »super. 
nnposed turreb-typen, d. v. s. det ena tornet ligger strax bak 
det andra , men högre, så att det bakre tornets kanoner 1 .om 
.. d t f" p b"lt t .. b d s '.lUta over e orra. ansar a e a r av ety ande tjocklek · k . .. · , 1c e 
nnndre an 350 mm., skorstenarna äro om givna av pansar 

0 
150 mm. tjocklek, vilket s träcker sig från pansardäck till l1l 
l .. 'el 6 en 10J av meter. Under vattenlinjen finnes även ett inner-
ski n av 75 mm. pansar, vilket sträck er sig midskepps till en 
längel av 100 meter. Förutom tvänne pansarstridstorn finnas 
4 pansartorn för eldens ledning samt 1 pansartorn fö r torpe
dernas utskjutande. 

»Derfflingen-typen är en utveckling av »Seydlitz ». De 
två förliga och aktra tornen äro av samma typ som på »König », 
den grova bestyckningen består av 30 cm. kanoner (2 mindre 
än Seydlitz, som har 28 cm.). Dessutom finnes ett batteri 
av 12 st . 90 mm. kanoner placerade högt upp på överbyggna
den midskepps och troligen tjänande till aU avslå anfall av 
undervattensbåtar, samt att antal luftkanoner. T ill sk ydd mot 
bombkastning äro dessa kryssare försedda med ett övre pall
sardäck om 100 mm. tjocklek . 

Rörande de nybyggnader som ägt rum fö r att stärka engel
ska flottan under det pågående världskriget finnas inga upp
gifter tillgängliga. Man kan dock i alla händelse r fö rstå, att 
en livlig verksamhet ägt r um inom skeppsbyggericentra, där
vid krigsfartyg nybyggts i en utsträckning, som torde vara ena
stående i det brittiska skeppsbyggeriets historia . Någon före 
stä llning om storleken av det tonnage, som till för ts marinen, 
kan man dock få genom mr. Balfom·s tal i underhuset i mars 
1916, därvid han meddelade, att sedan krigets bör jan hade 
flottan tillökats med en million tons och personalen ökats från 
140,000 till 350,000 man. Vidare meddelades att en del pan-

.• . o ' • • •• • ),e sarkryssare gått förlorade, vdka pa grund av gllllga skal IC 
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~0n1mc att ersättas med motsvarande typer , men att varje an 
oan fartygstyp, vilken visat sig nödvändig att upprätthålla det 
engelska herraväldet på havet skulle h å llas vid den styrka som 
ansMes behövlig. 

De typer som byggas synas dock i h ög grad vara påver
kade av elen utomordentliga betydelse fartygens fart spelat i 
de sjöoperationer som hittills ägt rum. Sålunda synes det en
ligt uppgifter i amerikanska tidskrifter, som om engelsmi:in -· 
nen sku lle hava fullbo rdat 5 nya slagskepp av Queen Elisa· 
beth: s-typen och sedan krigets början ökat sin flotta meå 12 
nya Dreadnoughts. Även skola 5 nya slagskeppskryssare av 
oerhörd storlek och en fart av 32 knop vara fullbordade, av 
destroyers beräknas 70 nybyggnader med en fart av 35 till 
37 knop. 

S:\ vitt man kan se har det hi ttill svarande förloppet av Krigsfar
krigshiindelserna till sjöss givit vid hanelen att konstruktionen tygsbygg-

l l 'l f t t d lt 't · . .. . . nR-d och det av c c o 1 w ar ygs yper som e agr 1 SJOOperahonerna vant nuvarande 
på det hela taget tillfredsställande, isynnerhet gäller detta be- kriget. 

boeligh eten och sjövärdigheten, tvi:inne faktorer , som man van-
ligen ha r benägenh et a tt underskatta då det gi:iller att bedöma 
ett fa r tygs stridsvärde. 

Det gäller då att undersöka huruvida de utkämpade sjö
stridern a lämnat ett resultat, som kan sägas lämna anvisning 
på framtida konstruktioner. Som b ekant är det egentligen en
:last ,- id två tillfällen som någon sjöstrid med större styrkor 
agt rum nämligen vid Falklandsöarna och Doggers bank''') , i 
båda fallen utkämpades striderna mellan slagskeppskryssare 
På myck et långa avstånd och i båda fallen voro styrkeförhål
landen a ojämna dels m ed avseende å antal dels äv~n med av
seende på bestyckning. Då förut under rysk-japanska kriget 
den avgörande kampen mellan flottorna utkämpades på 5,000 
Oleter, så har detta avstånd nu på grund av de grova kanoner. 
'las riiekviclcl ökats så, att det vid Falklandsöarna och Doggers ...._____ 

·*) Se längre fram. 
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bank var 10,000 :\ 12,000 meter ehuru eldgivni ngen bör·· 
.Jade 

på ett avstånd av 17 ,000 meter. 
Antager man vid en jämförelse mellan tv~inne slagsJ.e)} 

att hastigheten är jämbördig, d. v. s. att man ej för den sk~:! 
uppoffrat något av pansarskyddets tjocklek, så gä ller för hu. 
vudbcstyckningen att den skall utgöras av kanoner, som llled 
minsta kaliber och vikt ku!1na utslunga brisansgranater som 
förmå genomtriinga maximitjockleken av ett fientlig t fartygs 
pansar på ett aYstånd som utgör maximisl,jutavståndct. Denna 
sa ts , som uttalades på Yårcn 191-1 i ett föredrag hållet inför 
I nstitution of Naval Arehilects i London och som då ej mötte 
någon gcnsiigelse, torde i:i nnu vara gällande. 

Vad angår placeringen av huvudbestyckningen synes tor
nens placering i fartygets medellinje samt anordni ng av s. k. 
>> Superimposed turreh medfört avsevärda fördelar såsom bland 
annat medgivande kraftig bog- och aktereld. 

Antitorpedbåtskanonerna, som egentligen fått användning 
mot undervattensbåtar, torde få sin bästa verkan genom att 
flyttas högre upp iin nu iir fallet. 

Det vidsträckta bruk som man gjort av minor och tor
peder och den fruktansviirda verkan , som åstadkommits m e

dels dessa vapen, manar till ett fortsatt studium av under
vattenskroppens konstruktion å fartyg av olika certer. Det 
osänkbara slagskeppet existerar iinnu icke och torde uncler
vattenskroppen å samtliga stridsfartyg fartfara nde få betraktas 

såsom den sårbaraste punkten. . 
För att göra slagskeppen osänkbara ha framkommit ohk8 

förslaa av professor Bites, Cuniberti, Goodall och Holzapfel, 
vilka: allmänhet tendera att öka deplacementet t ill c: a 32:.0°~ 
tons aöra sidopansaret 500 mm. tjockt med en höjd av 2,s ovei 

' o . . · . o c]er-
vattenbnJen och 1,2 meter under densamma, san1t fran un 
kant av .sidopansaret bekläda hela fartygsbotten med ett pan

sar om 125 mm. tjocklek. 
tt ocll 

Ett sådant fartyg, 182 meter i längd, 33,4 meter bre t 

ett d jupgående av 7 ,G meter, kan byggas med ett depl ac~~;e:" 
av 31,500 tons och en fyllighetsgrad av O,Gs , enligt uppgi 

-527 -

JJII"· A. C. Holzapfel. Pansaret å ett sådant fartyg skulle väga 

0111 t;. ring 12,000 tons, vilket lämnar 19,500 disponibla för skrov, 
överbyggnad, maskineri, pansartorn, kanoner, kol och utru st
ning m . m. Farten beräknas till 17 knop. Att döma av de 
uppgifter som meddelats angående de under byggnad varande 
ame rikanska slagskeppen av motsvarande tontal, synes det ej 

50m om man gått in på principen att bepansra hela fartygs
botten, då hastigheten för dessa fartyg uppgivas till 20,, knop. 

\'ad fattygens maskinerier beträffar torde införandet av 
rö rpannor och ångturbiner gjort sitt till att förminska haverier 
ombord, ehuru därom intet är känt med säkerhet. 

Vad farten beträffar, så synes det som om den mycket 
omclehatterade frågan då slagskeppskryssaren framträdde, 
nä mligen att m.an uppoffrade för mycket av pansarskyddet för 
alt Yin na ökad hastighet, nu fått sitt svar genom de storartade 
resu ltat, som vunnits förmedels dessa fartyg, i det man vid den 
tidpunkten icke tillräckligt beaktade det avgörande inflytande 
som ligger i en högt uppdriven träffsäkerhet med de grova 
kanonerna på ett avstånd, som då ansågs otänkbart. 

Sedan detta skrevs har sjöslaget vid Jutland utkämpats, 
YUrYid de engelska slagskeppskryssame blevo illa åtgångna, i 
det ej mindre än tre stycken, Queen Mary, Indefatigable och 
lnvi ncible blevo sänkta genom artillerield från de tyska slag
skep pen. Orsaken tillskrives att slagskeppskryssarue upptogo 
stri dPn på för nära håll med de grövre bepansrade tyska slag
skeppen för att hålla dessa kvar till dess den engelska huvud
styrkan hunnit anlända. Emellertid har detta enligt förlju
dan dl' föranlett amerikanarne att i sina blivande slagskepps., 
kryssare insätta grövre bepansring."') -----*) Dc allra senaste uppgifterna angående dc amerikanska slag-
krs·ssa rnc giva nämligen vid handen att man ä r betänkt att öka de
Dlaer•Jnentet till 35;000 tons, använda 360 mm. pansar i vattengången 
Dch [t kanontornen, och öka kalibern å den grova bestyckningen till 
39., cm . 

3
_ ilfcd en aktionsradie av 12,000 distansminuter, en högsta fart av 

l 0 ku op och ett maskineri om 170,000 a 200,000 hästkrafter skulle dessa 
artyg varder a betinga en kostnad av närmare 72 millioner kronor. 
1'irlskl·ift i Sjöväscndet. 34 
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Ny typ av I sammanhang härmed må omnämnas ett förs lag till 1 slagskepps- . . . s ag. 
kryssare skeppskryssare som framkommil v1cl the InternatiOnal Engine 

om 32,000 ring Congress i San Fransisco av överste E. FetTetti vid ital' e. 
tons deplace- . . len. 

ment. ska mannen, som anses vara upphovsmannen bll de senast 
italienska dreadnoughts. Han sammanfattar i följande sat e 

' • c ser 
de fundamentala principer han anser nödvändiga för att fart _ 
get i varje händelse skall vara överlägset alla övriga nu exist~
rande: 

l) Borttagande av allt som icke är absolut nödvän digt för 
krigsbruk och liv ombord; 

2) Förenkling och inskränkning i ytters ta grad av allt 
hjälpmaskineri; 

3) Minsta möjliga överbyggnader ovan vattnet; 
4) Så fullständigt skydd som möjligt för dc vitala delarne 

av fartyget; 
5) Skarp begränsning mellan de delar av fartyget som 

skola hållas vid låg temperatur från de övriga; 
6) Maximum av skjutvinklar för kanonerna. 
Här nedan visas i huvuddrag det allmänna utseendet av 

fartyget ifråga. 

Torpedtuber Ehuru nästan alla slagskepp och slagskeppskryssare äro 
i sto;a slag- förseelda med undervattenstuber för utskjutande av torpeder, 

8 
epp. till ett antal varierande mellan 4 och 8, börja dock meningarna 

bliva något delade angående lämpligheten att utrusta dylika 
fartyg med torpeclbcstyckni ng. Ett försök gjordes redan år 
1903 att norttaga torpedbestyckningen å slagskeppen av Con
necticut- och Virginia-klassen , ävensom å kryssare av vVashing
ton och Colorado-klassen i Amerika, i det att dessa far tyg från 
början konstruerades utan torpedtuber. Men under själva byg
gandet av fartygen ändrades p lanerna så, att samtliga fö rsågos 
m ed torpedtuber, vi lket naturligtvis orsakade stor t iclsutdräld 
och ökade k ostnader. Som skäl för delta omslag framdrogs 
de ofantliga framsteg torpeden vid elen tidpunkten gjo rt i frMa 

om träffsäkerhet och skottvidd. 
På senare tid har frågan diskuterats även i England och 

det strax före världskrigets början 1914. På tal om ett för· 

- 529 -

slag ti ll slagskepp, vilket var förse tt med 6 breclsiclesunder . 
rallens tubcr, yttrade amiralen sir Cyprian Bridge, att el en nu · 
varande torpeden hade en hastighet, vilken var stor nog aU 
uppnå ett föremål på 6,500 meters avstånd på 4 minuter, men 
en projektil från en 30 cm. 50-kalibcrkanon kunde uppnå sam
ma fö remål på en tid av 9 sekunder. På samma tid det tager 
alt avskjuta 3 torpeder kunde man avfyra 48 skott m ed 30 
cm. kanonerna, vilka nådde m ålet före någon av torpederna. 

Antogc man vidare 66 % bommar för kanonerna återstodo 
ändå 16 träffar, mot vilka fartygets pansar ej kunde erbjuda 
någ·o t verkligt skydd, så att när torpederna nådde fram , vore 
fartyget i själva verket sönclcrsk_jutet oeh till spillo givet. 

Sammanställer man detta yttrande med skjutdistanser som 
un de r kriget förekommit, då goda träffresultat erhållits på 
18,000 meter med de grova kanonerna, så torde otvivelaktigt 
skiil finnas för antagandet att torpedbestyckningen å de största 
slagskeppen kommer att modifieras. 

En annan omständigh et, som även bör tagas i betraktande, 
är den besparing i vikt , utrymme och deplacement som vinnes 
genom borttagande a.Y torpedbestyckningen. 

Såsom exempel må anföras den japanske slagskeppskrys
sanm Kongo, som är förseeld med 8 st. undervattensbreds icle
Luher . I händelse fartyget från början ej varit a v sett att föra 
näm nda bes tyckning skulle anordningen att insätta 8 torped
tuher med torpeder och tillbehör betytt en viktsökning av 90 
tons, varvid längelen å fartyget måst ökas med minst 15 In., 

motsvarande ett deplacement av 1,800 tons samt ökad ma
skinsty rka för att erhålla samma hastighet som den ursprung
ligen avsedda. 

Som natu rligt är, har elen av tyskarna i början av världs- The Super

krige t så framgångsrikt bedrivna undervattensbåtkrigföringen Submarine. 

i E ngla nd uppväckt farhågor för att detta vapen skulle ytter-
ligare fulländas, samt så småningom en ny typ skulle utvecklas 
' ·ars offensiva kraft skulle kunna göra Englands nuvarande 
stridskrafter till sjöss så stort avbräck att dess herravälde över 
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haven äventyrades . Med anledning härav framhållas i enge]. 
ska facktidningar följande. 

Då undervattensbåten först framträdde för ungefär 15 år 

sedan såsom huvudsakligen avsedd för hamnförsvar, var den 

av ganska blygsamma dimensioner, e:a 18 meter lång och l11ed 

ett deplacement av omkring 70 tons. Drivkraften utgjordes 

av en explosionsmolor om 60 hiistkrafter, vilken användes vid 

övervatlensgång, samt elektrisk motor driven av accumulator

batteri vid undervattensgång, Yarvid farten i förra fallet var 

8 knop, och i senare fallet 5 a 6 knop. 
Vid världskrigets början hade den senaste tyska undervat

tensbåtstypen U .33 en längd av 66. 8 meter med ett deplace

m ent av 670 tons i y lliige och 830 tons vid undervattensgång, 

samt tvänne dieselmaskiner om tillsammans 2,400 effektiva 

hästkrafter, vilka gåvo undervattensbåten en hastighet av 17 

knop i ytläge. Bestyckningen utgjordes av 4 torpedtuber och 

tvänne höj- och sänkbnra snabbskjutande 75 mm. kanoner. 

Dessa undervattensbåtar utmärk te sig för sin stora sjö

värdighet, de kunde användas för minutläggning samt kunde 

vara till sjöss lika länge som nftgon större jagare utan att 

behöva förnya sina förråd. 
För att övergå från denna typ till en ännu större, vilken 

för att hava något berätligande måste hava stor hastighet i 

ytläge, så alt den kan utsträcka sina operationer till ntt om

fatta ä ven andra ~in undervattensbåtanfall, luii ves betydligt 

stör re maskinkraft iin i nu befintliga. För närvarande synes 

200 effektiva hästkr~1fter vara maximum per cylinder i sådana 

dieselmotorer, som Jiimpa sig för undervattensbåtar, vilke t gör 

att man med 3 st. 6-cylindriska di eselmotorer kan komma upp 

ti ll ett hästkraftantal av 3,GOO. Skall man komma över nämda 

siffra torde det för niirvarande endast finnas en utväg, nämli

gen alt ÖYergå till ångturbinen med utv~ixling och oljeeldade 

vattenrörpannor. Della system har dock följande olägenheter: 

svårighet att nedtaga och stuva den jämförelsevis stora 

skorstenen innan dykning sker; 
maskineriet tager stort utrymme; 
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den stora värmekällan ombord förorsakar stor olägenhet 

för hPboeligheten; 

omöjligheten att få full kraftutveckling omedelbart efter 

uppstigandel till ytan efter en längre nedsänkning. 

.Tu större undervattensbålen eller rättare dykbåten bliver, 

ju mera får den även en tendens att gå i övervattenslåge på 

<~rUJHl av svårigheten att intaga undervattensläge inom rim-
" Iig tid. 

E tt modernt slagskepp ligger i vanliga fall 9 a 10 meter 

dju pt, en >>super-submarine >> med ojämförligt mindre hastighet 

ha r snmma djupgående till toppen av pansartornet. För att 

kunna manövrera med säkerhet erfordrns en ganska stor mar

gitw l, så att man kan antaga att den stora dykbåten skulle 

bchiiYa 30 ~~ 35 meters Yattcnrljup för att gå klar för ett dylikt 

fa rt yg . Emellertid torde en undervnttensbåt sällan frivilligt 

hå lla sig på sådana djup, varför elen i allmänhet håller sig i 

yll iigL' , där elen med sin jämförelsevis låga fart lätt kan bli ett 

bY te för snabbgående jagare. 

Om den stora dykbåten skulle göras av sådan storlek att 

dep lacementet uppginge till 5,000 tons, varvid torde anmärkas 

alt konstruktionen av ett sådant fartyg även torde stöta på 

ganska avsevärda sYårigheter i flera avseenden , bleve dess 

di nwnsioner ungenirligen 120 meter i längel och 11 meter i 
brl'dd och djup. Ett sådant fartyg skulle Yid gång under vatt

net visserligen ej förorsaka någon vågbildning, men lii.mna fullt 

tydligt spår i vattenytan liksom efter en torped , och således 

röja sin närvaro för fientliga spaningsfarlyg, vidare slmlle cless 

lwstyckning och fart i övervattensläge vara vida underl~igsna 

an dra fartygs av samma cleplacemenl. Då medel finnas att 

oska dliggöra unclervattensbåhn av de typer, som nu förekom-

111 a , oc h det med all säkerhet kan antagas att så även bliver 

fa llpt då nyare typer uppträda, drages härav elen slutsatsen att 

en gL• Iska flottans herravälde över haven ej kan äventyras även 

om den så niycket fruktade >> Super-submarine >> skulle bliva en 

Ve rk lighet. 
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Enligt fö rljudande från Amsterdam lär dock en dylik 
o un. 

dervattensbåtskryssare vara under byggnad pa tyskt varv. De. 
placementet skulle vara 5,000 tons, längden 121 meter och far. 
tyget bepansrat och armerat som en ordinär pansarkryssare 
Maskineriet skulle utveckla 18,000 hästkrafter och farten i 
övervattensläge vara 26 knop och i nedsänkt läge 16 knop. 
Aktionsraclieri, 18,000 a 20,000 distansminuter, skulle medgiva 
en färd från Östersjön till .Japan utan att behöva intaga nytt 
bränsle. Fartyget skulle utrustas med 30 torpedtuber och för 
varje tub simlie finnas 3 torpeder. 

Huruvida en sådan typ verkligen är uneler byggnad kan ej 
nu avgöras, men då utvecklingen av undervattensbåtsvapnet 
gått oerhört framåt under de gångna två åren torde skäl finnas 
för antagandet att nya överraskningar ej låta länge vänta på sig. 

Emellertid anser den franske undervattensbåtskonstruk
tören mr. Laubeuf att utvecklingen av undervattensbåtsvapnet 
skulle gå i föl jande riktning inom den närmaste tiden. En typ 
för kustförsvar av måttliga dimensioner, 350 ~l 500 tons depla
cement i ytan, 500 till 750 tons i undervattensläge . Den skulle 
vidare hava måttlig aktionsradie, goda betingelser för beboelig
het samt goda sjöegenskaper, vilket senare förutsätter stor re
servflytkraft. 

Den andra typen, som skulle kunna åtfölja opererande 
större sjöstyrkor, skulle hava ett deplacement av c:a 1,200 tons 
i undervattensläge, 23 knops fart i ytläge och 15 knop i under 
vattensläge, vidare skulle den hava stor aktionsradie i ytläge, 
kraftig bestyckning, goda betingelser för beboelighet, goda sjö
egenskaper och stor reservflytkraft. 

De större undervattensbåtstyper, som, så vitt känt är, äro 
under byggnad, äro följande: 

I Frankrike, förstorad Gustave Zede- och Nereide- typ om 
835 tons i ytläge och 1,200 tons i undervattensläge. 

I England typ F om 950'--1,200 tons samt typ G troligen 
1,500 tons i undervattensläge . 

I Amerika ä ro under byggnad vid »the E lectric Boat CoJ1l· 
pany »-typ M 1,000-1,500 tons deplacement. 
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Dessa samtliga typer skulle få en hastighet av 19 u 20 
](noP i ytläge och 11 a 12 knop i undervattensläge. 

Dessa farter motsvara dock icke de fordringar man kan 
ställa på den slagflottan åtföljande undervattensbåten. 

Bland mera uppseendeväckande företeelser inom det sjö- Handelsan

tekniska området må väl räknas framträdandet av handels- der;::!~ns · 
un dervattensbåten Deutschland , en typ av handelsfartyg, som Deutschland. 

endast har krigets hårda nödvändighet att tacka för sin tillvaro . 

För att bryta den engelska blockaden och skaffa sig dc 
råämnen varav de voro mest i behov, har den tyska företag
s:un heten ännu en gång visat att några tekniska omöjligheter 
ej fö re finnas, där okuvlig energi och kraft stå bakom, och den 
första handelsundervattensbåten och dess färd utgör ett ly
sand l~ bevis på den tyska nationens höga ståndpunkt i såväl 
skeppstekniskt som sjömansmässigt hänseende. 

Undervattensbåten , som gick av stapeln å Germania-varvet 
i Kiel i mars 1916, lämnade Bremerhafen den 23 juni 1916 
samt ankom till Baltimore i Amerika efter 19 dygns resa. 

Uppgifterna angående detta fartygs storlek och dimensio
ner iiro något stridande mot varandra och full visshet kan na
turligtvis ej erhållas förr iin exakta siffror föreligga, men av 
de olika uppgifter som föreligga dels i dagsp1·essen, dels i ut 
ländska facktidskrifter, torde följande få anföras såsom va-
rande sannolika. 
Deplacement i ytläge ...... . ... . ..... . . . .. .. . 
Lä ngd .. . ...... . . ........ . ........ .. .... .. . 
Bredd ......... . .. . . . ... .. . . .. ............ . . 

Maskineriet består av 2 Diesel-motorer om var
dera1,300 effektiva hästkra fter. 

2,000 tons. 
90 meter. 

9 

Part i ytläge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 knop . 
Lastförmågan, enligt olika uppgifter varierande mellan 

350 och 800 tons. 

Enligt engelska uppgifter skulle lastförmågan utgöra 350 
10ns på grund av följande beräkningar. 
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Vikten av skrov inklu sive köl , vatten- och luftled 
ningar, hjälpmaskiner , elektri sk installation 
m. m . . ............................... . 1,110 tons. 

Accumulatorbatteri (aktionsradie 90 distansminu
ter undervatten sgång), Dieselmotorer , elek-
triska motorer och smörjolja . . . . . . . . . . . . 260 

Oljetankar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 

Besättning, färskvatten, proviant . . . . . . . . . . . . . . 60 

Trimballast, kanoner och ammunition fö r defen-
sivt bruk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 

Summeras dessa vikter til lsammans få r man en totalvikt 
av 1,656 tons . Lastförmågan skulle så ledes utgöra 344 tons 

eller i runt tal 350 tons. 
De vikter som ovan hlivit anförda medgiva en aktionsradie 

i övervattensläge av 4,500 elistansminuter med 14 knop samt 

6,500 distansminuter med 11,25 knop. 
Antages vidare reservflytkraften till 55 % av deplacemen

tet skulle undervattensbåtens deplacement i n edsä nkt läge bliva 

3,100 tons. 
Likartade beräkningar hava med något olika uppgifter för 

Yikterna och ett antagande av 50 o/o reservflytkraft hava givit 
till r esu ltat en lastförmåga av 330 tons m ed lasten placerad 

i nu li tryckskrovet, eller en del a v densamm a uti för y ttre try el( 
hå llbara kärl placerade i y ttre skrovet. Denna last skulle då 
utgöra den normala last som båten kan föra vid normal sjö· 

värdighet å båten. 
Vid mindre sjövärdighet, d . v. s. när man belastar båten 

så att en dast 40 7a reservflytkraft uppstår, kan ytterl igare 200 

tons last intagas, men denna last måste in stuvas uti de i yttre 
skrove t belägna vattenba llasttankarna , samt vara så beskaffad 

a lt Yaran s specifika vik t ä r ungefär lika med va ttn ets; vidare 
att va ran icke förmin skas i volym allt för mycket vid några 

atmosferers tryck , samt ej skadas av sjövattnet. En sådan 

nua iir t. ex. kautschuk. I detta fall skulle båten således lu!l1-

na föra cirka 530 tons last. 
N cdsä ltes un dervattensbåtens sjövärdighet ytterligare, d. v. 

s. att fribordet minskas så, att reservflytkraften endast upp-
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ginge till 30 %, så kan ytterligare 200 tons varulast av ovan· 

11
änm da slag intagas uti de utanför tryckskrovet belägna vat

tenhallas ttanka rna. I detta fall skull e båten kunna föra 730 

tons !:1st. 
Med mindre reservflytkra ft än 30 7o torde m ed all san

nolikhet Dcutschlands chef icl;:e vågat företaga en så lång och 
ii,·cn ly rl ig färd som från Ameril<a till Bremen. 

E n syste rbåt till Deutschla nd , n[imligen Bremen, Hir öven 

lla,·a fullbordat resan till Amerika och enligt uppgift skola 
\'ll erl igarc 12 undervattensbåtar av samma typ stå på stapel. 

Det rederi , som skapat detta nya varutransportm edel Hir hava 
för avs ikt a tt bygga ett 80-tnl elylika handelsundervattensbåtar. 

Det har lyckats engelsmännen a tt infånga en tysk under- Under-
ratt (•n sbåt, U C 5, som varit använd som minutJäaO'arc och vattensbåt-

:-,,., minutlägga-
som för n~irvarancle ligger förankrad i Thcmsen utanför parla- ren u o 5. 

men ts byggnaden, t ill Lon donboa rncs uppbyggelse, och som 
väc kt mycket intresse. Som av figuren framgår finnas i för-
liga de len av fartyget 6 vertikala pl åtlrummor, som gå från 

Ö\Ta däcket till botten varest de ä ro öppna. I däcket ti.ickas 
Öppningarne medels trall . Plåttrummorna hava även någon 
lutning akteröver för att minorna hitta re skola gå klara b å ten 

rid m inutläggn ingen, då m inorna å l<a ned längs gejder, som 
äro fas tsatta på innersidan av trummorna. 

I varje plåttrumma förvaras t viinne minor, vilka fällas i 
lur och ordning. 

Undervattensbåten, som synes vara byggd i 3 sektioner 
för t ransport å järnväg, har varken bestyckning eller torpcd
tuber samt framdrives av en 4-cylinJrisk Diesel-Benzmotor . 
Hastigheten säges vara 9 knop i ytliige .och lär båten hava gjorl 

li resor mellan Seebri.igge och engelska kusten innan den blev 
kapad. · 

Deplacementet är 200 tons och dj11pgåenclet i ytläge full 
lastad 2, 74 meter. Li.ingden är 33, 4 m eter och b redden 3, 3 meter. 

E nligt meddelande i den danska Tidskrift for S0v::escn har 
en L'ngelsk skeppsbyggerifirma framkommit m ed en ny m etod 

Ny metod 
att bygga 
undervat
tensbåtar. 
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ntt :!''gga undervattensbåtar, nämligen på så sätt att de utfö
•as i två delar. Skrovet tudelas medels ett vågrätt, centralt 
~ch långskeppsliggande plan, och båtens sålunda uppkomna 
båda de lar byggas var för sig. Arbetet underlättas härigenom 
i betyd lig grad; det kan pågå samtidigt å båda skrovdelarne 
och på flera olika ställen, så att plats finnes för ett ökat antal 
arbetare . 

l en tillämpningsform av metoden sträcker sig det vag
rätta snittet icke genom båtens hela längd utan lämnar fören 
och a k tern odelade ; de båda verktikala delningsplanen inläg
gas Yid båtens konstruerande så, att mcllanpartierna, silsom 
rarande de svåraste att utföra, dock ej kräva längre arbetstid 
iin den för håtändarne. För att ännu m era rationell underlätta 
arbetet kan man stycka de båda miUeldelarne av skrovet i sin 
ordning genom vertikalplan , så att arbetet kan ytterli gare upp
delas. Slutligen sammansättas alla skrovdelarne till ett h elt. 

På tvären sektionsvis söndertagna undervattensbåtar hava 
seelan längre tid förekommit, såsom under rysk-japanska kri
get och även under nu pågående. 

E n användning av armerad beton till fartygsbyggnad har Fyrtyg av 
på senaste tiden åter kommit i bruk. Då man förr inskräulde beton. 
sig till byggande av pråmar och mindre fartyg har man nu på 
allvar tagit upp frågan om större fartygs byggande, därtill för-
anledd av bristen på järnmateriel, som betingar oerhörda pri-
ser oeh varå för närvarande stor knapphet råder i de skepps-
byggan de neutrala länderna med undantag för Amerika. En 
i ndu ~ tri sådan som denna skulle för vårt land erbjuda stora 
fördelar , då råmateriel finnes och sålunda ställa oss oberoende 
av ti ll förseln utifrån. Tillsvidare må man dock ställa sig av-
laktancle tills de nybyggnader i större skala blivit utförda, som 
för n ~irvarancle pågå dels i Norge dels även inom landet. 

.. Vid alla ångturbininstallationer gäller som regel att man Nyare appa
Soker åstadkomma så högt vacuum som möj ligt, emedan detta rater för 
Q) d ·· . · · framställan-e for ökat utbyte av elen 1 ångan magasinerade cnergien. de av högt 

vacuum. 
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Firman Westinghouse-Leblanc i Amerika har nyligen ut
fort en installation av sin s. k. luftejektor å ett av amerikanska 
flottans fartyg, » Melville >> ett moderfartyg för torpedbåtar, och 
då resultaten visat sig mycket goda, torde det vara av intresse 
att n~i rmare beskriva apparaten ifråga. 

W estinghouse-Leblanc luftejektor utgör ersättning för den 
sedan gammalt kända vanliga luftpumpen med kolv och fram
och ti llbakagående rörelse, och vilken annan luftpump som 
helst a v roterande eller annan typ, samt är avsedd att fram
bringa högt vacuum i en kondensor. 

Luften och de icke kondensabla gaserna bortföras från 
kondensorn genom en luftejektor, som drives medelst frisk 
ånga, och den kondenserade ångan bortföres genom en turbin
driven centrifugalpump. 

Närstående figur visar schematiskt luftejektorns verk
ningssätt. 

F risk ånga av det i ångpannorna befintliga trycket påsläp
pes ejektorn, vilken verkar som en torr-luftpump och bortför 
luftl'n från kondensorn, vilket frambringar ett hög t vacuum i 
densamma. Kondensatet, vilket samlas på botten av konden
sorn , utpumpas medels centrifugalpumpen, vars avlopp utmyn
nar i en luftavskiljande tank, varest även den ånga som kom
mer från luftejektorn kondenseras genom kondensatet från 
stora kondensorn. Temperaturen av detta kondensat stiger 
betydligt till följd av tillförseln av ånga från luftejektorn. De 
icke k ondenserhara gaserna och luften, som konuner från stora 
kondensorn, avskiljas i tanken och beredas avlopp till luften 
gen om ett avloppsrör, beläget i lufttankens tak. Kondensatet 
flyter på grund av sin egen tyngd till matare- och filtertanken, 
vari från det suges av matarepumparna för att ånyo inmatas 
i ångpannorna. 

I nstallationen har på grund av ovanstående anordning 
Stor i:ermisk effekt, då det värme som finnes i den för kon
densaggregatet använda ångan tillföres matarevattnet 

l 
Il 
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Som synes av figuren finnes även ett cirkulationsrör, solll 
förenar stora kondensorn med matarecisternen och är denna · 
anordning vidtagen av följande skäl. 

Då de stora maskinerna äro stoppade och mycket litet 
ånga tillföres kondensorn från auxiliärmaskinerna, finnes en
dast obetydligt kondensat att avleda från kondensorn. Skall 
samtidigt vacuum hållas i kondensorn, så får luftejektorns 
ängavlopp för litet vatten för att kondensera ångan och vattnet 
blir upphettat till en mycket hög temperatur. För att u ndvika 
detta och för att kunna reglera temperaturen i matarecisternen 
är cirkulationsröret anordnat. Genom att öppna på kranen 
(a), som synes på figuren, suges det varma vattnet från mata
recisternen av kondensorns vacuum till densamma, nedrinner 
över de av cirkulationsvattnet avkylda kondensortuherna, av
kyles samtidigt och samlas på hotten av kondensorn, varifrån 
det sedan genom cirkulationspumpen utsuges och utpumpas i 
den luftavskiljande tanl<en, där det kondenserar den från luft
ejektorn kommande ångan för att sedermera avgå till matare
cisternen. Genom att reglera tilloppet av detta cirkulerande 
kylvatten kan man hålla matarevattnet vid önskad temperatur. 
Skulle under stora maskinernas stillastående flera auxiliänna
skiner vara i gång, vilkas avloppsånga ledes till stora konden
sorn, torde det icke vara behövligt att använda det cirkulerande 
kylvattnet, utan förefinnes då tillräckligt kondensat i konden
sorn för att luftejektorn skall kunna funktionera tillfredsstäl
lande. 

I stället för att använda endast en luftejektor, kunna två 
eller tre mindre dylika anordnas, vilka arbeta oberoende av 
varandra. Därigenom sparar man ånga vid låga marschfarter 
samt under den kalla årstiden då vacuum i kondensorn är 
högre på grund av kylvattnets lägre temperatur. 

Som förut nämnts har en kondensoranläggning av nn }Je· 
skrivna art blivit installerad å amerikanska flottans tenderfar· 
tyg Melville. För att kunna göra noggranna jämförelser in· 
stallerades den bredvid en redan befintlig kondensoranläggning 
av vanlig typ med kolvluftpump och »vacuum-augmenter», 
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så att bägge systemen kunde arbeta under identiskt lika för
hållanden. 

Försöket utföll mycket gynnsamt för det nya luftejektor
systemet i det att vacuum blev högre, samt ångkonsumtionen 
mindre än för den befintliga vacuum-augmentern. Aven ma
tarevattnets temperatur blev högre på samma gång som det 
nya systemet tog mindre utrymme och dess vikt var mindre. 

I de försökstankar, som användas för utrönande av far
tygsmotstånd vid olika hastigheter m edelst modeller, kan man 
nu för tiden noggrant bestämma det antal hästkrafter, som 
erfordras för att framdriva ett fartyg med givna vattenlinjer 
med en viss hastighet. Dessa försök ske väl förståendes i lugnt 
vatten, varpå även de resultat hasera sig, som där ernås. 

Annat blir förhållandet om man tager hänsyn till de skilda 
in flytanden som sjöhävning, rullning och luftmotstånd hava på 
ett fa rtyg av viss form under gång till sjöss. Dessa frågor hava 
ett avgörande inflytande på t. ex. ett lastfartygs förmåga att 
i sjön kunna taga sig fram utan att förlora för mycket av den 
hastighet, som det i lugnt väder, utan sjöhävning, uppdrives 
till med ett visst antal hästkrafter. 

I England hava försök utförts av firman Denny med mo
deller å lastfartyg i deras försökstank, vari artificiel vågbild
ning åstadkommits och likaledes i engelska amiralitetets för
sökstank hava liknande försök utförts, då frågan gällde huru
vi da kryssarne av County-klassen skulle hyggas med raka 
eller håliga vattenlinjer, vilken fråga vid den tidpunkten ivrigt 
diskuterades inom fackpressen. 

Nu senast har Colonel N. Husso i italienska marinen inför 
the Institution of Naval Architects i London vid vårsamman
trädet i mars i år demonstrerat en tankmodell, där han medelst 
111Pkaniska medel kan åstadkomma en regelhunden vågrörelse 
hos en begränsad vattenmassa och där våglängd, våghöjd och 
Vågperiod kan regleras efter behag. En sådan tank tjänar icke 
blott till att visa vågrörelsens natur och egenskaper, utan den 
giver även ett medel att medelst modeller i liten skala på grund 

rPidslcrift i Sjöväsendet. 35 

Fartygsmot
stånd i sjö 

hävning. 
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av tillämpningen av likformighetslagen, på förhand utrö 
huru ett fartyg, innan det är färdigbyggt, kommer a tt reda ~a 
i sjögång, vidare vilket inflytande fartygsformen, vikters fördsig 

o r l ""] l" l el. mng, s mger w ar, s mgertan mr, gyroskopiska anordningar 
1 l 

. e er dyhkt, komma att hava på fartyget i fråga. Göres tanke 
ti.~lräcklig~ lång l~unn~ b~räkni_ngar e,nligt samma principe~ 
goras angaende nunskmng 1 hastighet pa grund av vågmotstånd 
och fartygets stampningar. I allmänhet taget kan denna tank 
utnyttjas för experimenteJa undersökningar angående vågens 
inflytande på ett fartyg vare sig det är fritt flytande eller med 
en given hastighet föres fram mot ett system av regelbundna 
vågor. 

Enligt Taylor är tillväxten i fartygsmotståndet i h årt väder 
under praktiska förhållanden beroende på den absoluta stor
leken av fartyget, så t. ex. skulle ett fartyg om 40,000 tons och 
240 meter långt röna föga inverkan av vågor med en längd 
av 45 meter och en höjd av 3 meter, då de däremot för ett 
fartyg om 35 meters längd säkerligen skulle erbjuda ett avse
värt hinder. Ett slående exempel härpå hava vi' i de stora 
atlanterbåtarna, vilka hålla sina bestämda tider nära nog i vil
ket väder som helst. 

Vinden, varav vågbildningen är beroende, utövar naturligt
vis ett visst motstånd mot ett fartygs framkomlighet i sjö när 
den blåser motsatt fartygets kurslinje, samt omvänt, bidrager 
till fartygets hastighet, när den blåser i samma riktning som 
fartygets kurslinje. 

Detta senare förhållande dock med vissa modifikationer, 
ty man har gjort den iakttagelsen, att intill 12 meter s vind
hastighet i sekunden bidrager vinden att öka fartygets fart 
utöver den, som under samma kraftutveckling av maskinen 
uppnåddes i lugnt vatten , men att de vid denna vindhastighet 
uppstående vågorna utöva ett motstånd, som motväger den ge
nom vindens verkan åstadkomna ökningen av fartygets h as tig
het; hastigheten blir densamma som i lugnt vatten. Översiai
des nu nämnda vindhastighet uppstår i själva verket en fart
minskning. 
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Det har genom direkta iakttagelser utrönts, att i medvind 
"d en vindhastighet .av 25 m. i sekunden, vinden och vågorna 

l'l o 1 t "lk ~emensamt orsakade en minskning i hashg 1e en, v1 ·en upp-
0· J· t1·u för snabbaående atlanterbåtar 3 o/o och för större last-atC' ' b 
~ o·are 11 %. Detta motsvarar en ökning av kolkonsumtionen ,,no . et .. 
· förra fallet med 10 o/o och 1 senare fallet med 40 ;c utover 
~en i lugnvatten beräknade, beroende på dels ökat vågmot
stånd, dels sämre verkningsgrad av propellrarna. 

I motvind, då vindhastigheten uppgår till 15 meter i se
Iamden, bliver hastighetsminskningen för en snabbgående at
Inn terbåt endast 2 % och för en större lastångare 9 % mot
sva rande en ökning av kolkonsumtionen av i förra fallet om · 
kring 6 %. och i senare fallet 30 %. Men uppnår vinden en 
hastighet av 25 meter i sekunden bliva respektive fartminsk
ni ngar 25 o/o och 64 %, vilket i kolkonsumtion skulle betyda 
en ökning av 100 7o och 300 o/o respektive mot vad som er
rordrades för motsvarande farter i lugnt vatten. I händelse 
Yimlen ej kommer rakt för ifrån utan kranbalksvis eller tvärs 
bliver sammanlagda vind- och vågmotståndet mindre, men till
kanuner då ett nytt motstånd genom. nödvändigheten att ofta 
am}inda rodret för att hålla fartyget i rätt kurs, liksom. även 
stampning och rullning bidraga till ökat motstånd och minskad 
framkomlghet i sjö. 

Iakttagelser, såsom de ovan nämnda, och direkta tankför-
sök hava även haft till följd att stora sjögående ångare numera 
ej göras så fylliga förut, som annars vadt brukligt, ehuru detta 
visserligen förorsakar något ökade byggnadskostnader. Den 
ökade framkomligheten i sjö och förmågan att hålla bestämda 
tider uppväger dock till fullo den något större anskaffnings-

kostnaden. 

Som sammanfattning av det gångna årets utveckling inom Samll?anfatt-
skeppsbyggeriet kan med fog sägas, att aldrig tillförene har nmg. 
en sådan rastlös verksamhet rått på detta område. En upp
fi nningsrikedom och företagsamhet, som ej vetat av några 
griinser har utvecklats i de krigförande länderna och fört sjö-
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krigsmaterielen till en utveckling, som den under fred liga för
h.ållanden kanske behövt årtionden för att uppn å. Men b reel
VId denna verksamhet, som haft till ändamål att förs tärka 
örlogsflottorna och skapa ökad offensiv kraft, har den fredliga 
utvecklingen i de neutrala li.inderna fortgått m ed oförminskad 
styrka för att ersätta det under kriget förstörda tonnaget och 
bereda sig till att upptaga kampen på det ekonomiska området 
sedan väl världskriget slutat. 

Aviatikens fysiologi och hygien. 

Att flygning, i synnerhet i aeroplan, sätter den mänskliga 
organismen i hög grad på prov, är en sak, som erfarenheten 
nogsamt visat. Såväl i flygarens eget intresse som i betrak
tande av den dyrbara materielen är det av stor vikt, att den 
personliga lämpligheten för flygning tages i undersökning fram
för allt, då det gäller militär flygtjänst Det kan nämligen 
finnas en hel del tämligen fördolda ofullkomligheter eller sjuk
liga tillstånd hos för flygaren viktiga funktioner, vilka genom 
en noggrann läkareundersökning kunna uppdagas och vilka, 
om dc förbises, kunna bliva ödesdigra. Liksom en speciel 
läkareundersökning föregår antagningen till dykeri- och u nder
vattcnstjänst, är en sådan säkerligen minst lika viktig för flyg
tjänst. 

De tre f. n. existerande huvudtyperna för den moderna 
luftseglingcn, den fria lu ftballongen, det styrbara luftskeppet 
och aeroplanet, erbjuda rätt betydande olikheter i avseende 
på de kroppsliga och sjä lsliga fordringar, de ställa på sin fö
rare. Vid den fria ballongen, som följer vinden , bortfaller 
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s~ilunda till största delen det starka luftdraget, den bundna 
t. roppsställningcn och den oavlåtliga spänningen och ansträng
ningen att styra och hålla jämvikten, vilka göra sig gällande 
vid flygning m ed aeroplan ; då däremot de inflytanden, som 
betydlig höjd med åtföljande lu ftförtunning o. s. v. äga, ännu 
s~l hingc mest gälla den fria ballongen. Det styrbara luftskep
pet intager i dessa avseenden en mellans tällnin g. 

l den fria ballongens gondol intager i allmänhet män
niskan den skakningsfriaste ställning, hon överhuvud kan in
taga: utan minsta dallring eller ljud . 

Ett luftskepps rörelser under färden likna i hög grad ett 
fartygs på havet med rullningar och stampningar, och samma 
»sjögång >> gö r sig även gällande i aeroplanet. 

Vad förs t beträffar den mycket omdebatterade s. k. höjd
svindeln, vars inflytande allmänheten har benägenhet att be
tydlig t överskatta, tyckes denna ännu vara ett tämligen out
klarat begrepp. Svindeln är nog ett sammansalt och till stor 
del psykiskt fenomen; härför talar den allmänna erfarenheten , 
att den alldeles sak nas vid uppstigning i ballong hos personer , 
\'i lka vid andra höjdbestigningar visst icke varit fria från denna 
kiinsla samt att den till stor del kan bortarhetas genom övning 
uch vana, såsom t. ex. hos sjömän som gå till väders eller hos 
sotare och plåts lagare, vilka ofta kunna visa glänsande prov 
pa sin frihet från h öjdsvindeL Den kan ocksil ej s~illan för 
tillfället elimineras, genom aU uppmärksamhet och tanke helt 
l'ii stes på andra saker. 

Från en ballong ter sig lanelskapet avlägset, nästan fr~\.m
mande, i r enaste fågelperspektiv , och man saknar den upp
skattning av höjden, som förefinnes vid bestigning t. ex. av 
d l torn eller en bergstopp och som kanske bidrager till svin
de lkänslans utlösande. I ett aeroplan är ju förh ållandet lik
artat . Vid flygning över bergstrakter, över storsläder o. d. , 
då en störande inverkan av omgivningen kan göra sig gällande, 
uppgiva dock fle re fl ygare, att dc haft obehagliga om ocl< 
hastigt övergående l,;änslor av svindelliknande natur samt 
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s~mma _l~änsla. av dragningo i und~rliv~t, s01:1 I~an ej sällan fö 

mmme1 1 en gunga eller da en lnss sattes 1 gang nedåt . r. 

Så l .. d l o. s v 
.. 1an e c et t. ex. Latham, då han en nån a pao r1·1 

· · 
.. . o o < 1ga h .. · 

passerade over EJffcltornet. Andra berätta, att då de 
1

.. ~.l d 
I· ·t · · . . .. P otshot 
-..omm1 111 1 ett molnskikt ocn omvarvts av moln på alla . 0 

l d . . o 
Sidor 

1ava e gnp1ts av angcst och en känsla av förvit-rin a 1 

· .. o o av alla 
smnen genom dc over, under och pa sidorna förbidr 
molnen. 

' agande 

Svindel kan dock iiven vara ett symptom av verkliot · k 
l . 'Il o • 

t> S.J u . 
1ga h stand 1 nervsystemet (lilla hjärnan) eller det inre .. 
( · . ... o · · orat 
labyrmlen) - forhallanden, till vilka vi senare skola åter

komma. 

Bl~nd fa~~torer, vilka inverka på flygaren u nder flykten 

hava VI att rakna med det starka luftdraget.•, kölden, värme

och ljusstrålningen, luftförtunningen, trycksänkningen och sy. 

r:minskningen i luften vid större höjder samt den starka spän

mugen av nervsystem och själskrafter m. m. 

Det starka luftdwget verkar avkylande och retande på hu

den och slemhinnorna. I\ölden är för övrigt i syn nerhet i 

högre luftlager mycket kännbar. Temperaturen avtager unge

fär 1 o Celsius per 100 meter. Luftens torrhet i de högre 

lagren bidrager även. Även jonisationen är i de högre luftlag

ren ökad och därmed kanske dc osmotiska förhållandena, utan 

att man dock kunnat konstatera någon inverkan härav på 

flygames organism. För att skydda sig mot kölden måste fly

gm·en vara väl kliidd, piilsmössa. som går ned över öronen, 

vantar o. s. v.; iivcn »tennoforer>> för händerna och fötterna 

i.iro att rekommendera. Draget kan också hava en sugande 

inverkan på trumhinnorna, varför skydd för öronen även av 

denna orsak Iir av nöden. Trumhinnan röner också inverkan 

av föriindringarna i lufttrycket, då vid sluten eustachisk tub 

större tryckskillnad kan uppkomma på ömse sidor av den

samma. Detta Hi r i synnerhet göra sig gällande vid hastigare 

sänkning från högre till lägre luftlager. För utjämnande av 

tryckskillnaden bör flygaren göra sväljnings- och jäspningsrö· 

relser, vilka temporärt kunna öppna tuban och in- eller ut-
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sliiPPa luft i mellanörat. Att äga friska och smidiga trumhin-

1• 'ir därför som man kan förstå, av stor vikt för en flygare. 
)10 <. ' 

större tryckdifferenser kunna också inverka på innerörat och 

giva anledning till verklig labyrintsvindeL . o . 

Till skydd mot köld, luftdrag, värme- och l.Jusstralmng kan 

huden å ansikte och händer insmörjas med fettämne; äsculin 

(zeozon) preparat skola hava skyddande förmåga mot de nltra-

1,iolctla strålarna. 
Aven ögat röner inflytande av det starka luftdraget, som 

retar bindehinnorna och kan framkalla conjunctivit. Härtill 

bidra ger också ljusstrålningen , som ökas ju högre aeroplanet 

stiger från jordens damm- och dunstskikt . skyddsglasögon 

mastc därför också användas, ehuru de medföra andra olägen

heter i det de t. ex. kunna beläggas med imma o. s. v. 

Luftdragets inverkan på andningen är, att inandningen 

enligt de flesta uppgifter visserligen något underlättas, men ut

an dningen däremot försvåras. Andningen kan också på större 

höjder influeras av befintligheten av större mängder gas i tarm

kanalen, som på grund av det minskade trycket utvidgas och 

höjer mellangärdet, så att lungornas vitala kapacitet minskas. 

Man hör därför i synnerhet vid höjdflygning ha sin uppmärk

sam het riktad på, om större gasspänning i tarmkanalen före

fi nnes. 
Genom luftdraget kunna från motorn benzinångor, ja t. o. 

tn. slänk av oljedroppar vcrl'a besvärande på flygaren, även 

om han icke i så hög grad generas därav som fallet kan vara 

i en ballongs gondol genom från ballongen nedströmmande gas 

(s . k. gondolatmosf~ir). 
Inflytandet av en större höjcl med åtföljande luftförtun

ni ng och lågt lufttryck på den mänskliga organismen har sedan 

liinge varit föremål för fysiologernas studium. Under ballong

uppstigningar till stora höjder (omkring 4,500 ~~ 5,000 meter) 

inshilla sig förutom den redan berörda inverkan av luftens 

lL'mpcratur, torrhet, ljus- och värmestrålningen o. s. v., smfl

ningom, m en ofta helt oväntat, en följd av symptom: trötthets-

och svaghetskänsla, tröghet i rörelserna, andningsbesvär, hastig 

Pllls, psykisk depression, illamående och kväljningar. Alla rö-
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relser bliva allt mer försvårade, till och med omstjälpningen 
av en sandsäck eller observation av instrumenterna och drag. 
ning i ventillinan bli allt omöjligare. Stiger ballongen än vi. 
dare stegras symptomen till psykisk omtöckning, medvetslös
het och död. 

Vid bestigningar av höga berg ser man en liknande symp. 
tomkomplex, den s. k. bergsjllkun, utbilda sig redan vid be
tydligt Higre höjder och ej sä llan uppträda härvid också blöd
ningar från slemhinnorna, näsa, mun och ögats bindehinnor. 
:Man har antagit, att den förhärskande orsaken skulle vara 
lufttryckets minskning, alt t. ex . slemhinneblödningarna skulle 
bero på, att blodet vid lågt yttre lufttryck pressas ut mot 
kroppsperiferien och uttränger genom de tunna slemhinnorna. 
Det kan dock nu anses fastslaget, att huvudorsaken är att 
söka i syrebristen i den förtunnade luften. Ä ven kvävebrist 
uppkom mer ju, men tyckes Yara utan betydelse. 

Tecken på syrebrist börjar nu vid ballongfärder uppträda 
vid en höjd av omkring 4,500- 5,000 meter (421-"110 mm. 
barometertryck) ökas på högre höjd allt mer och vid 9,000 me
ter (240 mm. bar.) ligger så att säga livets tröskel. Vid 
denna höjd dogo också ai~ronauterna Sivel och Croce-Spinelli 
under ballongen Zeniths sorgliga färd 1878. Med syrgasin
an dning kan man utan risk stiga betydligt högre och teo-retiskt 
~i r detta möjligt ä nda till 10 a 12,000 meter, men då blir även 
den rena syrgasens tryck otillräckligt för andningen. Det har 
blivit föreslaget, att trotsa ännu större höjder genom att kon
struera en hermetiskt sluten gondol, i vilken man kunde andas 
syrgas av högre tryck (v. Schrötter). 

Vid bergssjukan uppträda symptom långt tidigare och, re
dan på betydligt higre höjder (1,000 ~l 1,500 meter) oci1 härvid 
spelar muskelansträngningen vid vandringen och kläUrandet 
en stor roll, i det den ökar förbränningen i kroppen och där· 
med syrebehovet. De nämnda blödningarna från slemhinnor· 
na äro ett långt ifrån konstant symptom. Intressant är, att en 
viss anspassning för höjd kan äga rnm; sålunda finnas i Rima
lnya bebodda trakter ända upp till över 4,000 meter. Att mär· 
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]\a är emellertid att häruppe till följd av bergmassivens attrak
tionskraft luften är mindre förtunnad än vid samma höjd över 
]1avet annorstädes. Anpassningen visar sig särskilt i blodets 
förändring, i det antalet röda blodkroppar betydligt förökas 
(hyperglobuli) och därmed h~moglobinhalten, en kompensa
tion för tillgodogörande av mera syre ur den förtunnade luften. 

Med aeroplan kan man således icke tänka sig att uppnå 
sa stora höjder som med ballong, i all synnerhet som den 
iha llande muskel- och nervspänningen härvid skulle komma 
att göra syrebristen långt tidigare märkbar. 

På hjärtat och kärlsystemet sättas även hos flygaren för
höjda anspråk paraHelt med ansträngningen av andningsorga
nen och nevsystemet. 

Konsten att flyga i ai.'roplan ä r naturligtYis till stor del 
konsten att hålla sin maskin i jämvikt. Aeroplanen, och detta 
giiller framför allt monoplanen, äro ytterst känsliga för vind
stötar i alla riktningar och luften ä r , även vid skenbart lugn 
atmosfär full av strömningar, vilka äro lika så osynliga som 
oväntade. I synnerhet är delta fallet i lägre Juftlager och över 
ku perad terräng. Flygaren måste snabbt och säkert reagera 
i rummets alla tre dimensioner: rörelsen framåt, rörelsen uppåt 
och nedåt, lutningen åt sidorna. Ett säkert jämviktssinne är 
fiir flygaren ett oeftergivligt villkor. Vi hava som bekant i örats 
in re i benets inneslutna del (den s. k. labyrinten) ett särskilt 
organ , jämviktsorganet, som oberoende av synen och sensibili
lrten tjäna r att kontrollera vårt läge i rymden, våra lägeför
ii ndringar och rörelser. Organet består huvudsakligen av de 
s. k. halvcirkelformiga gångarna, egendomligt anordnade i 
rummets tre dimensioner (en horisontel och två vertikala mot 
varandra vinkelräta), varvid den högra och den vänstra sidans 
organ komplettera varandra och tillsammans bilda ett system . 
Dc strömningar, som vid huvudels lägeförändringar uppstå i 
gangamas endalymfa inverlut genom fritt i lymfan svävande 
kroppar (de s. k. oto,Jiterna) på hårfonniga bildningar, utgö
rande ändapparater av en särskild gren från hörselnerven , vil
ken står i förbindelse med lilla hjärnan och ej har med hörseln 
att göra. 
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Hos fåglarna är jämviktsorganet särdeles högt utvecklat 
hos människan tyckes det däremot spela en ej fullt så domine: 
rande roll. Det finnes nämligen en mängd andra förrättningar 
vilka hjälpa oss vid orienteringen i rymden och preciseringe~ 
av våra rörelser; de samverka med jämviktsorganet och kunna 
även vid defekter i detta kompensera och mer eller mindre 
fullständigt ersätta detsamma. Härtill tjäna ögat - så väl 
dess näthinna som dess muskelapparat - och vidare de tal
rika centripetala intrycken från muskler, senor, ben, leder o. 
s. v., kort sagt från rörelseorganen själva. Dc låta oss förnil11-
ma ställningen av våra lemmar, kontraktionstillståndet hos 
våra muskler m. m. och man har härvid urskilt flere särskilda 
sinnen: »muskelsinnet, hudsinnet, kraftsinnet, rörelsesinne-b 
o. s. v. Alla dessa förnimmelser äro av allra största vikt för 
regleringen och k oordinationen av våra kroppsrörelser; varje 
även den skenbart enklaste rörelse fordrar säkerligen en utom
ordentligt m ångfaldig sammanordning av muskelkontraktio
ncr. En motorisk bana för de under viljans inflytande stående 
musklerna gå r genom lillhjärnan , som tyckes hava ett särskilt 
viktigt inflytande på koordinationen av våra rörelser och på 
denna väg är det möjligt att förmedlingen mellan förnimmelser 
och rörelser kan ske utan att medvetandet deltager och således 
mera r eflektoriskt. 

Den anatomiska förbindelsen mellan jämviktsorganets 
nervgren och lilla hjärnan, ryggmärgen och ögonmusklerna 
förklarar också betydelsen av den statiska labyrinten, d. v. s. 
de halvcirkelformiga gångarna, för reglering av kroppsjämvik
ten, muskeltonus och ögonrörelserna. Sjukdomar i den sta
tiska labyrinten, i lilla hjärnan eller nervförbindelsen delll 
emellan äro å tfölj da av svindel och rubbningar i orienterings
förmågan, jämvikten och gången (vestibuHir elle1· cerebellar 
ataxi). I följd av förbindelser med kärnområdet för vagns
nerven kunna även kviiljningar och kräkningar uppträda vid 
sjukdom eller retning i jämviktsorganet. Även sjösjukan anses 
numera till stor del stå i samband med innerörats labyrint. 

Det fordras nu för att kroppens prestationsförmåga och 
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ao att säaa »s]aafärdi~het» skall vara fullständig, att samtliga 5, • ;:, ;:, u 

dessa apparater äro intakta och uppövade, ehuru visserligen 
en del kunna mer eller mindre ställföreträda varandra, genom 
att de friska organen skärpa sin verksamhet. Huru väl orien
terar sig t. ex. icke elen blinde i rummet, så länge han kan ut
nyttja sin känsel; dövstumma kunna trots förstörelse av laby
rinten väl röra sig och orientera sig. Dock visa sig vid när
mare undersökning åtskilliga defekter härutinnan. Intressant 
ii r erfarenheten angående dövstummas förhållande i vattnet. 
Om en människa med normal labyrint vid badning dyker un
der vattnet, är han dock i varje ögonb lick orienterad över »UPP 
oeh ned» och kan alltid nästan omedvetet med ett par simtag 
nå ytan. Så ej den dövstumme, vars laby1int är förstörd; han 
är, så snart han under vattnet ej genom synen kan kontrollera 
si lt läge, fullständi gt desorienterad och svävar i största fara 
att drunkna. Detta beror på att i vattnet tyngelens inflytande 
pa kroppen är i det närmaste upphävd och att orienteringen · 
nu endast kan ske genom en apparat, som även i vattnet kan 
röna inflytande av .. tyngden och en sådan är just labyrintens 
otolitapparat. 

Flygaren är nu visserligen ej i lika hög grad beroende av 
sin labyrint, han har under flygningen även sina andra sinnen 
att lita till. Med en viss rätt säga erfarna flygare, att de m.ed 
sto r säkerhet känna varje lu·oppens ändring i förhållande till 
lod linjen med sätet! Det är tryeksinnet i huden, som reagerar 
pit de minsta ändringar i tyngden. på samma si-ilt som då vi 
stå och gå: trycksinnet i fotsulorna rapporterar varje skift
ning i kroppens balansering och utlöser regnlatariska reflcx
riirelser av den mest kombinerade natur, vilka följa nästan 
full ständigt omedvetet; säkerligen spelar även härvid jtimvikts-
organet in. 

I alla händelser vore det i hög grad vågat och vanskligt 
alt anförlro förand et a v ett aeroplan åt en person vars otalil
apparat ej fungerar normalt. Han saknar ju ett Yiktigt hjälp
llledel, som förmedlar snabb och halft automatis]( reaktion för 
Yarje skiftning i jtimvikten. Denna varning gälier ej blott för 
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personer, vilkas olalitapparat är fullständigt förstörd utan i 
lika hög grad vid mindre rubbningar och ofullkomligheter av 
densamma, vilka på grund av den delvis ställföreträdande för. 

mågan hos synsinnet, trycksinnet o. s. v . ofta kunna förefi nnas 
utan att i allmänhet göra sig påfallande. Först vid en sakkun
nig läkareundersökning uppdagas sådana defekter icke sällan 

och flere sjukdomar så väl lokala som konstitutionella (öron
sjukdomar, syfi lis 111. fl.) kunna leda till misstanke på före
fintligheten av dylika. 

Et!: objcctivt iakttagbart symptom av labyrintaffektion, 
vilket experimentelt kan utlösas , är den s. k. labyrintära ny
stagmus, som är av s tort diagnostiskt värde. Det ä r framför 
alla Bårany, som vi hava att tacka för exakta metoder att un-

. dersöka dc statiska fenomenen . Den labyrintära nystagmus 
består av rytmiska rörelser av ögongloberna, m ed en långsam 
sido- och en hastig tillbakagående fas, vilka uppstå vid ret
ning av labyrinten (kalori sk, mekanisk eller galvanisk). 

För prövning av koordinationen och lillhjärnans funktio
ner finnas flere metoder. Ett intressant och Hitt utfört expe

riment iir Baranys s. k. >> pekförsök », som tillgår sålunda: fö r
sökspersonen sitter i en stol med förbundna ögon och berör 
med den utsträckta armens pekfinger undersökarens fram håll
na pekfinger, sänker därpå armen sträckt ned pil sitt knä och 
höjer honom åter mot undersökarens orörligt frmnh ål lna finger. 
Vid normal koordination skall han utföra delta ulan undantag 
riktigt. 

Jämviktsorganet kan säkert hos människan betydligt upp
övas och måste alltid vnra av mycket stor betydelse för den 
vii-tiga och fina balansering, som flygning m ed aeroplan förut
sätter. 

Nervsystemet för övrigt tages också i hög grad i anspråk 
vid flygning i aeroplan. Flygaren befinner sig under flykten 

i en oavbruten kroppslig och själslig spänning, som i högsta 
grad prövar hans nervsystem. Han måste oupphörligen va ra 

på sin vakt mot dc likaså oväntade som osynliga vindstöta r 
som hota att bringa aeroplanet ur jämvild. Ett snabbt och 
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precis reageran de och ett starkt, uthålligt nervsystem är härvid 

nödvä ndigt. 
Dc tre faserna av varje mänsklig akt av fri vilja äro: bc

c[önming av situationen, beslut och handling. Flygaren m ås te 
n·cnom anlag och träning kunna nedbringa tiden fö r dessa mo
" 111 ent och ledningshastigheten i sina nervbanor till ett mini-
m nm, ja genom övning småningom få större delen av sin rea k· 

tiva verksamh et till reflexartad eller automatisk. Vi hava som 
bekant också en underbar förmåga att utbilda kroppsliga färdig
hete r genom övning och vana, även om de i början äro svåra 

att inlära (t. ex . pianospel) och en gym nast, sportsman eller 
ak robat kan ju komma till ett h erravälde över sina muskler, 

som ä r beundransvärt. 
En tränad sportsman, gymnast, ryttare, cyklist, automo· 

bi li st, kort sagt varje behärskare av en sportgren, som fordrar 
snabbt och precis reagerande muskl er och nerver lämpa r sig 
ti ll flygare . I Frankrike Ji:ira kavalleristerna ha bidragit med 
en ovanligt stor kontingent goda aviatörer, om också den spiri
tuelc flygaren och aeronautiske författaren Gavin, själv kaval

leris t, betydligt överskattar förhållandet. Det är nödvändigt 
sfiger han, att flygaren känner sitt aeroplan som ryttaren sin 
hii st såsom en organism i viss mån samordnad med hans egen, 
lydande hans egna nerver. Automobilsporten har däremot ej 
:;a s tort grundläggande inflytande, som mången förmodar. Un

der flykten har flygaren ej stor uppskattning av den fart, han 

gii r och ej heller behöver ban under flykten röra vid motorn. 
En viss individneJ predisposition för flygning förefinnes onek
ligen, många visa sig ovanligt snabbt sätta sig in i flygkonsten 

och utföra de riktiga manövrerna, så att de snart beskriva 
kurvor och landa med skicklig}1et, då däremot andra måste ge
nomgå missöden, innan dc lyckas. 

Den starka spänning, i Yilken aviatörens själsförmogen
heter och hans nervsystem under flykten oavlåtligt befinner 
sig, utgör med säkerhet det viktigaste inflytandei på hans or
ga nism och förorsakar den utmattning vid längre och farligare 
fl ygfär cl er, som kan bliva ödesdiger och givit anledning att 
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uppställa en särskild sjukdomsform »flygaresjukan >> (mal de 
l'aviateur), vilken därför endast i vissa avseenden har likhet 
med >>bergssjukan >>. Chavez, som efter sin bekanta, djärva 
flygning över alperna vid själva målet störtade ned med sitt 
aeroplan, dog ej av sina skador i fallet (benbrott) eller av höj
elens eller köldens inverkan (högst 1,800 meter) utan fastmer 
av elen djupgripande kroppsliga och själsliga krafluttömning, 
som den långa spännande flykten åstadkommit. 

Vid landningen, som säkerligen är det mest spännande 
momentet i flygningen, stegras nervspänningen till det yttersta 
och ofta är det just nu som det redan starkt ansträngda nerv
systemet nekar att längre göra tjänst och en katastrof inträffar. 
Många flygare hava vid slutet av en ansträngande färd i följd 
av utmattning överfalllts av en obetvinglig sömniust, så a tt de 
måste uppbjuda aU sin energi för att ej giva vil<a och hava 
till och med anträffats efler landningen i djup sömn breclvid 
sitt aeroplan. 

Klart är, at de fordringar, flygningen ställer på sina ut
övare också förutsätter vissa åldersgränser för flygare. I Tysk· 
land måste enligt »Deutscher Luftfahrerverbands>> bestämmel
ser en aeroplanförare vara minst 18 år, en luftskeppsförare 
minst 21 år. Ingen åldersgräns uppåt är satt, men vid en ålder 
av 45 år är väl ungelomens smidighet oftast till större delen 
förbi, varför flygning då skulle bliva en allt för krävande upp
gift. 

Vid en läkareundersökning för flygtjänst är det av vikt 
att noggrannt efterforska möjligen befintliga ärftliga anlag för 
sjukdomar, som äro betydelsefulla för flygaren, i synnerhet 
nerv- och sinnessjukdomar. Vidare utrönes, om elen sökande 
genomgått några sjukdomar, vi lka särskilt disponera för öron
lidanden, hjärtlidanden o. s. v., såsom skarlakansfeber, led
gångsrheumatism m. m. samt i övrigt vilka sjukdom~n·, han 
seelan barndomen haft. Ögonåkommor, såsom phlykten, stra
bism, dubbelseende, flimmer o. s . v., böra särskilt havas i 
åtanke. Anlag för svindel, svimningsanfall, kramp, företeelser 
av möjligen epileptisk natur o. el. efterforskas samt om den 
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sökande genomgått någon svårare kroppsskada (operation, ben
brott, urledvridning m. m.), som kan hava inverkat på rör
lighe ten av leder och lemmar. 

A v vikt är även att känna, om sökanden är van vid dagligt 
bruk av spirituosa, nikotin eller and11a stimulantia och om av
saknaden av sådana under en hel dag vå llar honom avsevtircla 
obehag. 

En flygare bör hava en god syn utan refraktionsanomnlier, 
en god hörsel med friska och smidiga trumhinnor, goda lunaor 
och hjärta, sitt jämviktsorgan och sina rörelseorgan inta~ta 
samt i övrigt en stnrk kroppskonstitution. Dessutom bör ban 
iiga ett gott och tränat nervsystem med snabba och preeisa 
nervösa transmissioner. 

Med fortgående utveelding och fullkomning av materielen 
(automatisk stabilisator måhända) komma allt flere betincrelser 
fi.~ r »flygaresjuka >> och andra risker att bortfalla och flygko:1sten 
forenklas, kanske blir elen i en framtid snart sagt var mans 
egendom. Ännu så länge måste dock fordringarue på en fly
gare ställas höga. 

J. Lagerlzolm. 
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Värnpliktiges överförande till stamkompa
nierna och andra värnpliktsfrågor. 

Genmäle. 

Med anledning av kapten Isbergs artikel m ed ovanstående 

rubrik i 5. häftet av denna tidskrift får jag härmed anföra 

några synpunkter, varvid jag endast tngit hänsyn till artilleri

och signalkompanierna och de behov, som där skulle kunna 

göra sig g ä Ilande. 
Om beväringskompanierna skulle upplösas och deras 

manskap utplaceras på stamyrkeskompanierna, skulle dessa 

bliva alldeles överbelastade. 3 :e och 5 :e matroskompaniernn 

komme då att vardera bestå av ci rka 1,500 man, ibland flera, 

och torde detta vara alldeles för mycket för att sammanföras 

under en kompanichef av kaptens grad. Stamkompaniernn 

äro m ed den styrka de nu ha redan i största laget för att 

allting skall kunna skötas riktigt, och om de skulle belastas 

med den ökning av numerären, som hi-ir iir fråga om, skulle 

de säkerligen ej gå i land m ed sin uppgift. Nu är det ju 

visserligen sant, att de fl esta :w de värnpliktige äro på far

tygen och skötas där, men vid in - och utryckningar, större 

ru stningar e ller avrustnin gar eller lwmmenderingar skulle det 

!:>äkerligen ej gå i lås . I varje fall finge yrkeskompaniernas 

expeditioner högst betydligt fö rslärkas och frågan i_ir, om detta 

skulle bliva ekonomisld, ty det bleve ju väsentligt ökad per

sonal på varje kompani . Detta kanske dock betyder mindre, 

ty givet iir, att det ford ras mycket expedilionspersonal, 0111 

mycket folk skall skötas. Som det nu är, kan stamkompa

nierna skötas uneler alla f0rhållanclen och risk torde . vara att 
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rubba på en organisation, som funktionerar väl. Kanske, om 

det göres för stora ändringar, att ingenting går i lås. 

Vad utbildningen och dithörande frågor beträfl'ar , så är 

det ju numera så, att största delen av de värnpliktige utbildas 

till däcksmatroser, och endast ett fåtal få yrkesutbildning. 

Något behov att uppdela dem på olika yrkesgrenar, artilleri

och signal- , finnes således icke, och vore det därför olämpligt 

uppdela dem på olika kompanier. Frågan är däremot, om 

det icke kunde vara lämpligt att till yrkeskompanierna över

föra de yrkesutbildade värnpliktige sedan deras yrkesutbild

ning är avslutad. Härigenom skulle vissa fördelar kunna vin

nas. Beväringskompanierna bleve befriade från en del folk, 

och man finge det yrkesutbildade manskapet på ett och sam

ma håll, vi lket, som författaren också framhåller, vore för

månligt och överskådligt. Yrkeskompanierna bleve därigenom 

Yi sserligen förstorade, men kunde detta motvägas m ed någon 

ökning a v expeditionspersonalen. Alla på det viset yrkesut

bildade skulle fullkomligt rullföras , årsklass för årsklass, på 

yrkeskompanierna, så att beväringskompanierna bleve alldeles 

befriade från dem . På yrkeskompanierna finge man en verk

lig överblick över tillgången på yrkesutbildade, vilket ur vissa 

synpunkter vore lämpligt. 

De sålunda överflyttade borde, i likhet m ed vad som före

slagits, få yrkesbeteckning, uppflyttas till 2:a sjömanklassen 

och erhålla däremot svarande kompetenstecken ; dock borde 

de hava något tecken, som skilde dem åt från stammanskapet 

Vid större inryckningar av äldre å rsklasser bleve arbets

bördan till en del lagd över på yrkeskompanierna och bevä

ri ngsk ompanierna erhöllo n ågon lä ttnad. 

Övergången till en sådan organisation torde vara synner

ligen enkel, i det årsklass för årsklass kunde flyttas över och 

111an skulle få tid att se, sedan l :a överflyttningen ägt rum, 

hur m an skulle inrätta sig till dess nästa övedlyttning skulle 

ske. 

Författaren säger Överst sidan 47 0: »Beväringsbefälhava 

rcn med adjutant bortfallen m . m . Någon ä ndring i nuvn -

Tids k1·i{t i Sjöväsmulet. 36 
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rande organisation härvidlag torde svårligen kunna göras 
Båda befattningarna, såväl som namnen, torde behöva bihe: 
hållas på grund av beväringsärendenas, från ärenden rörande 
stampersonalen, skilda natur. Likaså torde beväringsadjutan. 
tens, från kårchefsadjutantens, skilda expedition behöva hi
behållas. 

)\ven torde beväringskompanierna behöva bibehållas, men 
borde de för att befrämja ärendenas fortgång m. m. omorga. 
niseras efter yrkesgrenar, årsklasser, olika slags tjänst m . m. 
och uppdelas på olika kompanier, vilket kunde ske redan vid 
inskrivningen eller senast Yid mottagningen, så att olika kate
gorier komme på olika kompanier. Synnerligast torde här 
vara av nöden, att eldare komme på olika kompani mot däcks
matroser; ekonomister och hantverkare exempelvis tillsam
mans på ett annat kompani o. s. v . 

För att genomföra detta erfordras ytterligare expeditions
personal givetvis, men denna olägenhet torde man hava svårt 
att komma ifrån, om man önskar någon förbättring. 

Beväringskompanierna kunde organiseras efter stamkom· 
paniernas beprövade mönster i tillgängliga delar 

0

- som .. ett 
alltför mycket använt uttryck h eter - och om sa kan go~as 
- samma underofficer sl<öta flera befattningar vid de hll· 
fällen, då litet antal folk är å stationen. Likaså kunde i :å· 
dana fall organisationen dras i hop och samtliga kompan~er 
skötas av en eller två kompanichefer för att vid andra t~ll
fällen svälla ut, varvid samtliga de olika befattningarna bbva 
bemannade med olika personer . 

Efter mitt förmenande torde man kunna vinna mera på 
l o l . r sorn denna väg, d. v. s. genom att uppde a pa wmpame ' . r·· mycket, bleve små än på att belasta stamkompamerna or 

' 
1 "d t'llf" ll n då vilket säkert torde komma att hämna sig v1 1 · a e ' 

det kunde bliva som mest ödesdigert. 
Karlskrona den 18 november 1916. 

G. von Fieandt. 
Kapten . 

Chef för 3:e och 5 :c :Matroskompanierna. 
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Kungl. Örlogsmannasällskapets tävlingsämnen för år 1917. 

l. Vilka fordringar böra ställas på flottans intendentur ? 
2. Hur bör det offensiva minvapnet vara organiserat och 

vil ken materiel erfordras för detsamma ? 
3. Vilka fordringar böra ställas på för flottan lämpliga 

undervattensbåtar ? 
4. Hur bör drabbningstjänsten organiseras å våra l. kl. 

pansarbåtar ? 
5. Vilka erfarenheter, tillämpliga på vår materiel , har 

det nu pågående kriget lämnat? 
6. Hur bör marinens fl ygvapen organiseras och an

vändas? 
7. Explosionsmotorer och deras användbarhet vid flottan Q 

8. Hur skall samverkan mellan kustartilleriet och infan
ter iet vid kustfästnings bevakning och försvar på lämpligaste 
sätt ernås ? 

9. Vilka fordringar böra ställas på våra gniststationer, 
såväl i land som ombord, och huru bör landets gnisttelegraf
väsende vara organiserat för att motsvara de krav, som ur 
försvarets synpunkt böra ställas på desamma? 

10. Fritt val av ämne liggande inom området för Kungl. 
Örlogsmannasällskapets verksamhet. 

Tävlingsskrift bör, åtföljd av förseglad sedel, upptagande 
författarens namn och adress el'er ock ett valspråk, vara in
given till Kungl. Örlogsmannasällskapets sekreterare, Karls
krona, senast den 1 nästkommande september. 

Finner Sällskapet inlämnad tävlingsskrift förtjänt av pris, 
tilldelas författaren Sällskapets medalj i silver. Skulle inläm
llad skrift anses vara av synnerligen utmärkt förtjänst, kan 
Sällskapet besluta att tilldela författaren samma m edalj i guld. 
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Tävlingsskrift, som icke kan belönas med pris men likv" 

anses förtjänst av Sällskapets erkännande, erhåller på h ·· al 
og. 

tidsdagen hedrande omnämnande. 

Skulle den förseglade sedeln, vilken åtföljer skrift, som 

blivit prisbelönt eller erhållit hedrande omnämnande, endast 

innehålla valspråk tillkännagives detta under första hälvten av 

november månad i »Post- och Inrikes Tidningar» med anhål

lan att författaren ville till Sällskapet uppgiva nam ocn adress. 

Såvida författaren av inlämnad tävlingsskrift ick e tillkän

nagiver motsatt önskan, förbehåller sig Kungl. Örlogsmanna

sällskapet rättighet att i sin tidskrift offentliggöra densamma. 

Karlskrona i november 1916. 

sekreteraren. 

Kungl. Örlogsmannasällskapets Bibliotek. 

året 
Till Kungl. örlogsmannasällskapets bibliotek hava under arbets

följ ande gåvor överlämnats. 
Tbore, A., och Blomgren, S. Nautisk årsbok 1916. 

Leche, C. H. A. Skärgårdslotsen. 
Kungl. Sjökarteverket. Tillägg till Svensk Lots. Del I, II. III. 

» >> Svensk Lots. Del. I, Skagerack, Kattegatt 

och Öresund. 
)} )) 

)) )) 

Nytt Sjökort N:r 3. östers,jön och 2 

kartskisser. 
Nytt Sjökort N :r 84. Göta älv, Göte-

borg-Vänersborg. 

Grenander, Sven. Om Långfärdsscgling. . 

Åkerblom, F. Bulletin Mensuel de l'Observatoir·e MeteorologJque 

de l' U ni ve r si te d' U p sala. V o l. XL VII 1915. 
Kungl. Kommerskolleginm. Redogörelse rörande Svenska fartygs 

Sjöolyckor 1914. 
» , Sveriges Skeppslista 1915. 

Kungl. Göta Livgarde. MCMXV. 
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Reglemente för Marinen. Del I 1915. Täxt med bilagor samt 

forrnulär. 
Svenska Röda korset, Stadgar för. 
Carell, A. G., och Edelstam, E. O. Lärobok i Nautisk Meteorologi. 

lllomgren, Axel. De internationella Sjövägsreglarna jämte för-

klaringar. 
Landqvist, D. Den Tyska Ostasiatiska eskaderns öde.n under 

Världskriget 1914-15. 
Munthe, Ludvig. Kungl. Fortifikationens Historia. Del IV: 1 

och VI: 3, 4. 
Munthe, Arnold. Sveriges Sjöhjältar. VII: 1, 2. Flottan och 

Ryska Kriget 1788--1790. 
Holmberg, Ernst. V år Fl,ottas fallna och fångna Karoliner. 

Nautisk Tidskrift. Sveriges fartygsbefäls förening·s Matrikel 1915 

och 1916. 
Weyer, B. Taschenbuch der Kriegsflotten 1914-15. 

Tidskrifter för. år 1916. 

Tidskrift i Sjöväsendet. 
Kungl. Krigsvetenskaps Akadem. Handl. och Tidskrift. 

Artilleri-Tidskrift. 
l::ivensk Kustartilleri-Tidskrift. 
Tidskrift i Militär Hälsovård. 
Tidskrift i Fortifikation. 
N autiak Tidskrift. 
Teknisk Tidskrift. 
Tidskrift för Maskinister. 
I n- och Utländska Militärnyheter. 
Svensk Militär Tidskrift. 
Norsk TilLskrift for Sjövresen. 
Dansk Tidskrift for S0vresen. 
The Journal of the Royal Artillery. 
United States N a val Institute Proceedings. 

Bulletin des Armees de la Republique. Börjad den 14 juni 1916. 
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Innehåll 
tidskrifter. 

åtskilliga maritima och krigsvetenskapliga 

Artilleri och handvapen. 

Bidrag till studiet av projektilspetsar 

strategi och taktik. 

Battleships ... ... .... . .... .. . .. ... ... .. .. .... .... . .. ... . 
Military prudence .. ....... .. ..... . .. . ..... . .. .... .. . . 
The traditions of the naval service .... ... . 
Preparedness - a vital necessity .... .... ... . 
Coordination in national policy ..... . .. . . .. .. . 

sjökrigshistoria m. m. 

Soslaget i Nords.oen den 21 maj 1916 ... .. . 
Our navy and the West Indian pirates .. . .. . 
The confaderate cruiser >Florida• .. . .... . .. . 

Organisation och budget. 

U ddannelsen af Person el til Lufttjeneste 
den amerikanske Marine ..... . ...... .. . ... ..... . 

The torpedo and submarine branches of 
the German n a vy ... .. ... ..... .. ..... .... .. .. . ... . 

A personal reserve för the naval service .. . 

Fartygsbeskrivningar, skeppsbyggeri och 
fartygsmaskiner. 

Fartygs vattentäta avdelningar .. . ... .... ... . . 
Kugghjulsutväxlade turbiner för krigsfartyg 
Svenska Lloyds ångbåtsflotta och svenska 

fartygsbyggnader .. .. ..... ... ... ..... . .. .. .. ... .. . 
Ljungströms marina ångturbin ........ . 

Navigation. 

Kurssignaler i tjocka .... ..... ... .. .... . .... .. . .. . 
Moderne logapparater .. . ...... ... .... ......... . . .. . 
The log of the C. S. submarine .. .... ... .. . .. . 
Lines of position by the method of Ball's 

tables ..... . .. . .. .. . . ... ........... . .. .. .. .. ... . .... .... . 

K . T ., sid. 95. 

P. U. S. N. L, sid. 1413. 
P. U. S. N .. I., sid. 1443. 
P . U. S. N. L, sid. 1509. 
P. U. S. N. I, sid. 1559. 
P . U. S. N. L, sid. 1607. 

D. T. f . S., sid 416. 
P . U. S. N. L, sid. 1461. 
P. U . S. N. I., sid. 1581. 

D. T. f. S. , sid. 530. 

P. U . S. N. I., sid. 1485. 
P . U. S. N. I., sid. 1589. 

T. T., sid. 48. 
T. T., sid. 58. 

T. T., sid. 59. 
T. M., sid. 285. 

N . T., sid. 497. 
D . T. f. S., sid. 471. 
P. U. S. N. I., iiid. 1545· 

P. U. S. N. I., sid. 1613· 
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Kustbefastningar. 

pet fas ta sj öfrontsartilleriets användan de 
rnot mål p å land ... ...... .. ........ . .... .. .... .. 

Tungt rörligt artilleri till kustartilleriet .... . 

Hälso- och sjukvård. 

svenska Röda korset .... .. .. .. .. ...... .......... .. 

Rättsväsende och författningar. 

Orn neutrala prisers rättsställning och fal-

K. T. , s id. 112. 
K. T ., sid. 119. 

T. H., sid. 183. 

le t »Themis> .. .... ..... .. ........ .... .. .... ..... N. T ., sid. 488. 

Diverse. 

Kanalleden Västerhavet-Vänern .. .. ........... N. T., sid. 558. 

Kungjorda patentansökningar. 
(Meddelat genom Th. Wawrinskys Patentbyrå, Stockholm). 

l Datum l Diarii- l 
nummer 

7/10-16 880[15 

Uppfinningens art. 

Säkerhetsanordning för undervattensmina. 
der & C:ie, Paris, Frankrike. 

Schnei- ~ 
:3183/15 

14/10-16 2648/13 

3321/13 

2583/14 

21 /10-16 835/15 

2608/14 

Anordning för sjösättning av båtar från fartyg. 
O. M. Ruthström, Gävle. 

Anordning vid apparat för utförande av ber äk
ningar vid olika slag, vid vilken anv ändas flera 
beräkningstabeller upptagande ark. P . Klee
berg, Manhattan, New-York, U. S. A . 

Biktinrättning för projektilutkastningsinrättningar 
för luftfarkoster. Friedr. Krupp Aktiengcsell
schaft, EssenjRuhr, Tyskland. 

Fartygsskrov av metall. C. S. Chambers , Liver
pool, England, 

Ång- eller gasturbin med avlastningsanordning 
för axialtrycket. K. Röder, Miilheim a. d. Ruhr, 
Tyskland. 

Flygmaskin med ett flertal vid ett gemensamt 
ramverk vridbart fästa trappstegvis anbragta 
plan. E. S. Nilsson, San Francisco, Californien, 
U. S. A. 




