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Flottan under sistförflutna året. 

l. 

Flottan vid 1905 års riksdag. 

De af kungl. maj:t viil l 905 i'trs riksmöte för femte lm[

VLH.ltiteln äskade anslagen hah·a icke alldeles oafkortade blifvit 

beviljade. II vad först beträffar den af kungl. maj :t gjorda 

framställningen om ökning af flottans of(ice·rskår- med 15 be

ställningar, så att snmma nlagda officersnumerären skull e blifva 

267, har riksdagen, vid det förhållande att, enligt hvnd a[ 

statsrådsprotokollet framgi'ttt, officerskåren beräknas under år 

190() genom examinering af i sjökrigsskolan intagna kadetter 

komma att uppgå till 263 oflicorare, icke ansett sig böra med

gifva vidare ökning af nämnda kår än som erfordras för att 

öka antalet af Iör dåvarande år i't stat uppfördn officersbeställ

ningar eller 242 till 25.3 d. v. s. 11 beställningar. 

Vidkommando härefter den af kungl. maj:t föreslagna 

ökningen af underofficers- och sjörnanskåre?·na med 12 under

officerare och 285 man, så har riksdageu, mod hänsy n till elen 

beslutade nedsättningen a[ antalet till nyanskaffning uneler 

nästkommande år föreslagna krigsfartyg, ansett den ifrågasatta 

ökningen af nämnda ldrers numerär böra för år 1906 begrän

sas till 10 underofficerare och 200 man af sjömanskåren. 

Äfven den af kungl. maj:t föreslagna ökningen af rnal'in

intendent·w-kårens personal med en marinintendent af 2:a gra-
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den och en marinunderintendent har af riksdagen afslagits af 
det skäl att riksdagen inhämtat det 7 befattningar \nom sagda 
kår vid tillfället voro obesatta. Arven kustartilleriets personal 
har drabbats af en reducering af den af kungl. maj:t begärda 
ökningen . 

Kungl. maj:ts ifrågavarande framställning afsåg ökning 
unrler år Hl06 af kustartilleriets personal dels, med tillämp
ning enligt uppgjord öfvergångsplan af den utaf 1901 års riks
dag gaelkända organisationen af kustartille~·iet, med 10 office
rare och 6 underofficerare, dels ock utöfver nämnda plan på 
grund af tillkomsten af ytterligare förut icke afsedela anord
ningar för kustförsvaret med 4 underofficerare och 21 man. 
Riksilagen bar em ellertid så bifallit denna framställning, att 
uti 1906 års stat för kustartilleriet uppföras följande nya be
ställningar, nämligen: l kapten af 2:a klass, 3 löj tnants- och 
1 underlöjtnants-beställning samt 6 underofticersbeställningar. 

De af riksdagen reducerade beloppen å beklädnad åt sjö
mans- och skeppsgossekårema äfvensom åt kustartilleriets man
skap samt det senares naturaunderhåll b1efvo endast en följd 
af ofvan anförda förhållande. 

H vad slutligen beträffar de extra anslagen, så hade kungl. 
maj:t till nyanskaffning af fartygsmateri el på extra stat för år 
1906 begärt ett anslag af G,460,900 kronor. Riksdagen bevil
jade 4 ,914,900 kronor. 

Likaså hade kungl. maj:t för anorrtnande af ett torped
batteri vid stora inloppet till Carlskrona begärt ett anslag af 
718,300 kronor, h vilket dock af riksdagen afslagits. 

Öfriga af kungl. maj :t gjorrta framställningar inom femte 
hufvudtiteln bafva af riksdagen bifallits, såsom af nedanståen
r ei!ogörelse nä rmare framgår. 

Ordinarie anslag. 

Flottan: 

Riksdagen bar: 
dels godkänt stater för flottans officerskår, underofficers-
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kår och sjömanskår samt å dagaf:löning för offleerare och un
derofficerare vid flottan. De sålunda godkända staterna upp
taga följande ökning af personalen: 

Kaptener af 2:a klass 
Löjtnanter .... 
Underlöjb1anter 

Officerslcår·en: 

UndcJ"of(icerslcårcn: 

7 
3 

Summ a 11 

Flaggunderofficer (styrman, konstapel eller skeppa re) l 
» (maskinist) .. . 

Unelerofficer af 2:a grai! en (ma skinist) 

U ncl ero fflcerskorpraler 
l :sta klass sjömän 

SjörnanslcåTcn: 

2:a och 3:e klass sjömän .. . 

q 
i) 

(j 

Summ a 10 

7!) 

SD 

Summ a 200 

d uls go dkäut stat för mariilingenj örkå ren , att genomföras 
mån af afgång från mariningenjörstaten. 

Den sålunda godkända staten upptager: 
Mari11öfverd i rek tör 
Marindirektörer af l: a graden ... . .. . . ... ... .... ..... ... . . 

» » 2:a » 

Mariningenjörer af l:a graden .. 
» » 2:a 

Extra ingenjörer ..... . 
Stationsingeuj öre r .. .. . 
Minillgenjörer ......... . . 
Torpedingenjörer .. .... . . .. .. ... ... . 
Elektroingenjörer . . . . . .. . . ... .. . 

l 
2 

l O 
-l 

4 
2 
2 
3 
2 

Summa 33 
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dels gorlkänt såsom villkor för åtnjutande af af-löning a 
nämnda kårs stat: 

a) att den, som innehar tjänst med lön eller fast arfvo
de å denna stat, ej må därmod förena annan tjänst å rikets, 
riksdagens eller kommuns stat, ej häller annan tjän stebefatt
ning, med mindre elen viJ pröfning i stadgad ordning f-innes 
icke vara hind erlig för fullgörande af tjänsten vid Hottau; 

b) att en !war af mariningenjörkårens personal må årli
gen åtnjuta semester, marinö[vcrdirektör osb marindirektör un
der on och en half månad, samt öfriga under en månad då 
sådant utan hinder för 2:öromålens behörio·a aåna kan ske· 

<.> b ~ b ' 

c) att marinöfverdirektör samt en l1Var annan, som till-
hör mariningenjörkåren, skall då han uppnått, den förstnämn
da 65 lefnads- och 30 tjänsteår och bvar och en af de öfriga 
60 lefnads- och 30 tjänstår, vara förpliktad att mod pensions
rätt en ligt därom gällande bestämmelser afgå från tjänsten, 
kungl. maj:t dock obetaget att med hans medgifvande låta 
honom i tjänsten kvarstå, så länge han finnes på ett tillfreds
ställande sätt gagna det allmänna; samt 

d) att Jon, som tillträder den nya lönestaten, skall vara 
skyld ig underkasta sig de förändrade bestämmelser rörande 
pensionering, som kunna vara stadgade; 

dels för genomförandet af marinino·on]·örkårens oraa.nisa-b ,_, 

tion godkänt följande öfvergångsbestämmelser: 
a) att med fullmakt eller med förordnande såsom bygg

mästare försedel tjänsteman vid mariningeujörstaten, som inom 
Jen tir! , kungl. maj:t bestämmer, hos kungL maj:t alllr,äler sin 
önskan att ö[vergå till mariniiigenjörkåren, skall vara <'lärtill 
berättigad; och 

b) att min- och torpedingenjör samt byggmästare, som 
ö[vergått till mariuingenjörkåren, må för rätt till erliftllamle 
af ålderstillägg tillgodoräkna sig den tid, ban innehaft Iuot
svamnde befattning vid mariningenjörstaten; 

dels me<lgifvit, att elen, som efter att hafva genomgått 
stadgad ntbildniug anställes vi<1 mariningenjörkåren i f-lottans 
reserv och dLtrdter fullgör de skyldigheter, som äro eller må 

.. 
l 
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blifva stadgade för mariningenjör i flottans reserv, må efter 
uppnådda 55 års ålder under sin återstående lifsticl åt n j ut a 
årlig pension till belopp af 500 kronor; 

dels medgifvit, att de besparingar, som kunna uppkom
ma å det i staten för mariningenjörkåren anvisade belopp , må 
i mån af bebo[ användas till bestridande af utgifter för geiJOII J
förand e af t:nariningenjörkårens organisation; 

dels ock höjt anslaget till af
löning för flottans kårer och sta-
ter från 3,863,89~ tilL ........ kr. 4,073,418: -

Af öEriga ordinarie anslag 
baEva nedan upptagna blifvit af 
riksdagen höjda, nämligen: 

för beklädnad åt sjömans- o. 
skeppsgossekårerna från kronor 
407,795 till .. . .............. kr. 429,U95:-

för naturaunderhåll åt per-
sonal vid H ottan från kr. 7 57,155 
till ...... ..... ..... ...... ...... . .. .... kr. 1,042,080: -

flottans nybyggnad och uu- , 
derhåll från kr. 1,685,000 till kr. 1,840,000:-

sjökrigsskolan från kronor 
33,540 tilL .............. .............. kr. 

h varjämte riksclngen på kungl. 
majts förslag: 

minskat föri:ilagsanslaget till 
ersättniug för rustning och rote-
ring från kr. 25,000 till .... .. .. kr. 

Följande am;lag upptogas till 
oförändrade belopp eller för: 
departementet o. öfverstyrelsen kr. 
fiottans öfningar . . . . . kr. 
repetitionsötningar för reservoffi-

cerare vid fiottan ........ .. . .. kr. 

46,265: -

22,000: --

95,800: -
1,200,000: --

14,900 --
--------
'rransport kr. 8,764,458: -
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Transport kr. 8,764,458:-

sjöbeväri ngens vapenöfningar 
samt beklädnad och ersättning 
därför .. . ........ . .. . ..... kr. 

undervisningsverken: 
sjökrigshögskolan ... kr. 16,100: -
skeppsgosseskolalL » 13,660: -

780,000:-

marinintendentskolan 8,600: - 38,360: _ 

sjukvård för ±iottans personal kr. 69,000: - -
------~--------------

Summa ordinarie anslag för fiottan kr. 

Kustartilleriet : 

J:tiksdagen har: 
dels ökat kustartilleriets offi

cerskftr med: 
kapten ar 2:a klass....... . l 
löjtnanter . . . . .. . .. .. .. .. 3 
underlöjtnanter .. .... .. . l 

Summa 5 
dels ökat kustartilleriets un

derofticerspersonal med: 
undel'O!'iicer af J :a graden 3 

» 2:a )) 

Summa (j 

clels ock med godkännande 
af stat för kustRrtilleriet höjt an 
slnget till af-löt1iug för kustartille 
riets personal från kr. l,U07,686 
till .. ..... ....... ....... .kr. 1,03!),129: -

Fö ljamle anslag upptogos till 
oförändrad o belopp eller för: 
lJekli.i(lnacl åt kustartilleriets man-

skat) ... .. . . . ... . . . .. kr. 145,704: --

Transport kr. 1,184,833: ---

9,651,808: --

9,65l,S08: 

· .. 
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Transport kr . 

naturaunderhåll åt kustartilleriets 
manskap ... kr. 

underhåll af kustartilleriets bygg-
nader och materiel ...... kr. 

kustartilleriAts öfningar ... .. . kr. 
kustartilleri beväringens va pen ö f

ningar samt beklädnad och 
ersättning därför..... . . ...... kr. 

sjukvård för kustartilleriets per-
sonal ... . ....... kr . 

1,184,833:--

249,397:-

231 ,562:-
160,000 -

290,000: -

14,000:-

Summa ordinarie anslag för kustartilleriet kr. 

Diverse anslag: 

Höjning har vidtagits i föl
jande anslag: 
rese- och traktamentspenningar 

från kr. 31,460 tilL ...... kr . 34,100: --
skrifmaterialier och expenser, ved 

m. m. från kr. 132,096 till kr. 141 ,543: --
Öfriga nedan upptagna an-

slag hafva ej undergått någon 
ändring utan upptagits till sam-
ma belopp som föregående år 
eller: 
ålderstillägg .. kr. 
ersättning åt officerare eller in-

genjörer under anställning 
ell. kommendering utrikes kr. 

resestipendier åt läkare vid flot-
tan och kustartilleriet ..... kr . 

diverse behof . .... .. kr. 
extra utgifter ... .kr . 

27,700:-

13,000: -

2,000: -
22,254:-
12,500: -

Summa diverse anslag kr. 
Transport kr. 

9,651 ,808: --

2,129,792: -

253,097: 
12,034,697: 
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Trausport kr. 

Handeln: 

I enlighet n:ed kungl. maj:ts 
försing har riksdagen höjt ansla
get för lots- och fyrinrättningen 
rnecl lil'räcldni.ngsanstaltema från 
kr. 1.500,000 till.. . .. . ..kr. 1,600,400: -

Öfriga nedan upptagna a n
slag hafva ej undergått någon 
ändring utan upptagits till sam
ma belopp som föregående är, 
eller: 
för sjökarteverket .... Kr. 

» undervisningsanstalter för sjö-
fart . ................... kr. 

» nautisk-mctoorologiska byrån 
)) ålderstillägg för personalen 

vid umlorvisningsanstaltor-
na för sjöfart och förestån-
daren vid nautiBk-metooro-

65,000: -

100,800: -
0,000:-

12,03-l,607: --

logiska byrån_._··_··_··_-- -..: ... kr. 13,000: =- __ 
:Summa or el inarie anslag för handeln kr. l , 788,209: 

Summa ordinarie anslag kr. 13,822,906: -

Extra ordinarie anslag. 

Flottan: 

Kungl. maj:ts förslag om bo
vilj ande till nyanskaffning af 
krigsfartygsmateriel aE kronor 
(:),4(:)0,~)00 biföl ls a r ri ksclagen p ä 
det sätt att därtill beviljades kr. 4,91-l,DOO: -

Transport kr. 4,914,900: - 13,822,006: -

-9-

Transport kr. -l,914,900: -

Öfriga kungl. maj:ts för
slag biföllos af riksdagen, som 
sålunda på extra sta t beviljade: 
till afslutande af mobili serings-

kajen å flottuns varf i Carls-
krona ........ kr. 

till transportmedel för flottans 
var f .. ..... . kr. 

till sk jutförsök och inskjutning 
af kanoner. . . . . . . . . . . . . . . ... kr . 

till fyllande af brist i hylsutred
ningen å Vaxholm s och 
Oscar-FredriksborgB fäst-
mng .. ... .. .. ....... ....... .. ....... kr. 

till anskaffnin g af torpeder .. . kr. 
till försök med torped- och gn ist-

signalmater iel ............. kr. 
till komplettering af fartygs och 

fästningars am muniti onsför-
räcl. .. ......... . .... . ... kr. 

till materiel för ti l Hälliga spräng
nings- och kontraminerings-
arbeten... .. . .... kr. 

till bandminmateriel .. kr . 
till på- och ombyggnad af I-lot

tans sjukhus i Oarlskrona kr. 
till anordnande af en marinläkar-

kurs ..... kr. 
till utredning för lasar etts- och 

sjuktransporttartyg .kr. 
till förstärkning a[ arbetskrafterna 

i marinförvaltningen .. kr. 
för uppförand e af ny verkstads-

19\:l ,OOO: -

-l0,500: --

30,000: --

5(:),000:-
100,000: -

10,000: -

275,917:-

45,000: -
65,000: -

150,000: -

4,300: -

31,0\JO:-

7,500: -

13,822,900: -

Transport kr. 5,~138,207: - 13,822,006: -



- 10 -

Transport kr . 5,938,207:

byggnad m . m. förJyrverks-
laboratoriet vid Carlskrona 
varf .......... .... kr . 77 ,600:-

Summa 6,015,807: -

Kust artilleriet: 

Riksdagen ha(afslagit kungl. 
maj:ts förslag om anordnand e af 
torped batteri vid stora inloppet 
till Carlskrona, men i öfrigt bi
fallit kungl. maj:ts förslag och 
sålunda på extra stat beviljat: 
till fortsättande af arbetena å ri-

kets fästningar ... . .. kr_ 1,687,550: -
till nybyggnader för kustartille-

riets förläggning m. m . .. kr. 161 ,438: - -
till minförsvarets ordnande och 

minpersonalens inkvartering 
vid mobilisering ...... .. kr. 

till fasta minförsvaret ... kr. 
till uppförande af två vaktstugor 

vid Carlskl·ona fästning .. kr. 
för kustartilleriets beväpning kr. 
till ersättande af snabbskjutande 

kanoner å fortet Kuugshol-
meu .... .. .. . .. .. .. ... kr. 

260,919: --
92,650:-

6,000: -
100,000: --

24,000: --
till bekl äduad och sängservis för 

kustartilleriets väElpliktige kr. 215,430: -
--~------~-----

Summa kr 2,547,987: -

Handeln: 

För påskyndande af sjömätnin
ningarne vid rikets kuster kr. 

Summa kr. 

41,000: -

41,000: -

13,822,906: -

Transport kr. 8,604,794:- l 3,822,906: 

- 11 -

Transport kr . 8,604,7H-+: - 13,822,906: -

Dyrtidstillägg : 

Till beredande af dyrtidstill
lägg för år 1906 åt en del tj än
stemän och betjänte i sjöförsvars
departementet samt därtill hö
rande kårer och stater hade kun gl. 
maj:t föreslagit kr . 36,000, men 
riksdagen beviljade . ....... kr. 28,000: -

Summa extra ordinarie anslag kr. 

ö:e hufvudtitelns slutsumma kr . 

8,632 ,794: 

22,455,700: 

J ä mföra nde tabell öfver anslagen under 5:e hnfvudtiteln 
under nedannämnda år: 

i 
Ordinar ie l Extra orcli- Summa an-l 

År . Summa för Anslaget till 
an slag u tom. . . l slag för 5: te 
till handeln.lnan e ans ag. s jö försvaret. handeln. hufvudtiteln . 

1893 5,358,531 1,989,110 7,[)47,641 l 8,656,200 - - - 1,308,559 - -
1894 5,399,597 48 1,419,443 52 6,819,041 - 1,508,559 - 8,327,600 -
1895 5,Lb70,341 - 1,739,360 7,209,701 - 1,508,559 - 8,718,260 -
1896 5,487,741 - 1,739,760 - 7,227,501 - 1,508,559 - 8,736,060 -
1897 5,537,741 - 5,880,860 - 11,418,601 ·- 1,508,559 - 12,927,160 -
1898 5,537, 7411- 6, 777,360 - 12,315,141 - 1,508,559 - 13,~23, 7001-
1899 5 65G 40G - 3 5G9 335 !),225,741 1,508,559- 10, 134,300 -
1900 ' ' ' ' 5,876,281 - 13,134,760 19,011,041 1,608,559 - 20,GUJ,600 -
1901 7,029,586 - 13,224,105 20,253,691 1,622,709 - 21,876,400 -
1902 8,773,773 - 10,983,043 19,756,816 1,688,209 - 21,445,025 -

1903 10,177,708 - 7,819,083 17,996,791 1,688,209 - 19,685,000 -
1904 10,947,223 -- 8,629,4()8 19,576,691 1,688,209 - 21,264,900 -
1005 11,300,781 - 8,535,810 19,845,591 1,688,209 - 21,533,800 -
1906 12,03Ll ,G!J7 - 8,632, 'l!J4 - 20,667,491 - 1,788,209 - 22,455,7001-

(Forts.) 
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Det rysk-japanska sjöslagat den l O augusti 
1904. 

Sjötaktiska studier 

af Rudolf von Labres, k u. k. J_,inienschiffskapitän d. R. 

B emyndigad öl'vcrsättuing f'rå11 »lliitteilungciJ aus dem Gcbiete de:; 

Seewesens ,> -- 1905 af - h·-

(Forts. frän G:e hliftet HJ05, siLl. ti13.) 

Frågan, huru striden emellan tvänne slao·fiottor forme-o , 
rade i olika långa enkla kolonner, skall enligt taktiskt riktiga 

lagar utveckla sig·, är därför helt berättigad. Svaret, hvilket 

vi här nedan ämna inlåta oss på, blir dock helt visst svårare 

ju större de mot h varandra stridande flottorna äro. Vi vilja 

därför, utgående från de tidigare gifna förutsättningarne, un

dersöka huru den taktiska ledningen af båda motståndames 

hufvudstyrkor, formerade i enkel kolonn , och med iakttagande 

af allmänt erkända lagar för sjötaktiken, skulle kunna hafva 

gestaltat sig. Emellertid kom ma vi endast att taga i betrak

tande striden mellan å ryska sidan de sex slagskeppen forme

rade i två divisioner och i't japanska siclan likaledes de två di

visionerna, som utgjordes al' !'yra slagskepp och fyra pansar

kryssare. Striden emellan dessa Hottor ägde rum å hufvud

str idsplr.tsen och vilja vi ej inlåta oss på striden emellan krys

sardivisionerna, euär de taktiska lagar, bvilka gälla för led-r 

ningen af de båda iiottomas hufvudstyrkor, äfvenledes ä<Ye 
h 
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sin tillämpning pli öl'riga manöverförbaml. På denna bredvid

liggande stridsplats spelade farten en stor roll och tonle den 

för tillfället svagaste, d. v. s . först de japanska kryssame och 

sedermera de ryska, sökt utkämpa striden på jäml'örolscvis 

största möjliga distanser. För båda iiottomas lednillg gäller 

nu att så mycket som möjligt skada sin motståndare. Såledcs 

se vi bort från den tanke, som behärskade ryska flottan, näm

ligen att nå \Vladivostok och likaledes japauemas att söka 

förekom ma detta. Alltså är båda (lott01·nas mål att i händelse 

af sarnrnandmbbn'ing söka slå sin motståndare och mod detta 

mål för ögonen bafva högste befälhafvarne afpassat den tak

tiska ledningen med hänsyn såväl till egna som Inotståmla

rens stridskrafter. Nu gä ll er för lednin gen af enkel kolonn 

mot enkel koloni[) <ien taktiska grundlagen att vid förbipas

serandet under strid med kontrakurser den kortare kolonnen 

bar fördelen på sin sida, därigenom att den längre kolonnen 

icke kan kormlla i tillfälle att bringa sin öfverlägsenlJct i an

tal fartyg och kanoner att spela in. Under striden mellan den 

ryska och japanska slagftottan, alltså u fartyg mot 8, torde 

alla kanonerna 0ch därmo11 äl'ven do svåra kanonerna på A

fiottans sex fartyg, haft tillfälle att under passerandet af don 

längre linjen B (Fig. l 0)''' 1
') afgifva Hera skott än hvacl de åtta 

fartygen under passerandet af motståndarons kortare kolonn 

medhunnit. Denna relativa öfvervikt hos <len kortare kolonnen 

gent emot den Jiingre bortfaller likväl i en ~:;tricl mellan tvän ne 

kolonner, som styra samma kurser, hvarföre man får antaga, 

att den ryska ftottan försölet komma på kontrakurs undc'r det 

jap anerna efterstr·äfvade samma kurser. Båda högste be[älha[

varne hafva därför att vid uppgörandet af sina stridsplaner 

taga hänsyn till denna taktiska grn1H1lag. Sedan likväl C!en 

ryska .fiottan i början af striden prisga[ rlen kortare kolonnens 

fördelar och icke ens gjorde ett försök att komma till kontra-

·::") >> Dt< J Kiclwftsserlini c im Kmn]Jfc gegen di e Kielw::ts,;crlnic ». 

Scetrtktische studie von RL1clolf v. Lft])l'e ~, l:l eft I uncl n, Scitc 140-

143 el er »Mitteilungen aus clem Gebiete des Seewe,;ehs », J rthrgm1g 1905. 

*"'·) Se planschen i G:e h>lftet 1905. 
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kurs, så hade den japanska flottan i verkligheten ingenting 
annat att göra, än att utnyttja den utan strid vunna fördel. 
Det k au nu ifrågasättas, h ur u vida den ryska f-lotta u sku lle 
hafva varit i stånd att tilltvinga sig strid und er kontrakurser 
och den japanska flottan följaktligen måst foga sig hämti? 

Besvarandet af denna fråga skall i det följande försöks
vis lämnas, hvarvid vi i Fig. 11 utgå från Pos. 10 , 10 (Fig. l) 
vid stridens början. 

Enär före uppnåendet af o[van angifna lägen tJottorna 
A:s och B:s kurser skära hvarandra i s, så tillföll valet 
af tAktisk ledniug under striden och därmed afven den artil
leristiska fördelen den snabbgående japanska flottan. På det 
enk laste sätt skulle den kunnat bafva utkämpat striden i kon
trakurs, för hvilket ändamål det hade varit tillräckliot att o·ira . b b från s mot t. Nu var det emellertid, såsom vi redan påpekat, 
fördelaktigare för flottan B att få utkämpa striden på samma 
kurser, 11Varför vi utgående från Pos. I0 och 10 antaga, att B 
girar styrbord hän för att i Pos. l komm a på samma kurs 
som A. Om A går in på detta stridssätt, så uppnå de under 
stridens fortgång på samma kurser lägena Pos. I och l. Båda 
flottornas evolutioner under deras väg mot h, f och f1 tord e 
vara mycket enkla och gå ut på att genom tillfälliga girar 
(f, {1) försvåra afståndsmätningen för motståndaren. 

Det måste dock antagas, att deil ryska flottan, på förut 
angifna grunder, hade för afsikt att utkämpa striden på kon
trakurser, och att hon för att nå detta mål, tillföljd af B:s gir 
Pos. 19 , äfven girade babord hän vid g. Båda flottorna kom
mo bärvid att fr ån lägena Pos. I a och l passera hvarandra 
på kontrakurser . Flottan A skulle genom en enkel manöver 
hafva kunnat förbindra B:s afsikt att få utkämpa striden på 
samma kurEer. 

Man kan nu ifrågasätta , om flottan B under sin väg till 
Pos. l, sedan den nu ej längre hyste något tvifvel om A:s af
sikt att få utkämpa striden på kontrakurser, kan företaga nå
gon manöver alls för att omintetgöra detta stridssätt? 

Enär B mycket sent, måhända först vid {2 , under det A 
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girar mot g
1

, kan bedöma följderna af denna 1~anöver , får .~n an 
antaga, det hon icke längre är i stånd att förlnndra detta forsta 
förbipasserande. Hon kan dock , fortsättande på kursen n.I~t 
P os. 1 a, under det A når P os. I a, genom en omedelbart fol
jande gir mot fg komma i det oallra när~1 aste på samm~ kurs 
som motståndaren och skulle salecles 1 lagena Pos. II och Pos. 
2 striden åter fortsättas på samma kurser i stället för på kon
trakurser. Naturligtvis kan A icke vara på det oklara med 
det skäl, som föranleder B att från Pos. l a gira b~bord hän, 
hvarföre flottan före nåendet af Pos. II, måhända v1d g2 kunde 
utföra en ännu större styrbords gir i riktning mot g3 . Här
igenom torde B, för att kunna fortsätta striden under samma 
förhållanden, tvingas att likaledes gira styrbord mot {4 . Un
der fortsättandet lläraf till lägeua Pos. IIl och Pos. 3 kommer 
striden att vid passerandet utkämpas på kontrakurser . Och 
bära f kan man slu ta att h varken H ottan A eller B, under för
utsättning att motarbeta sin fiendes afsikt, kan tilltvinga sig 
det ena eller det andra stridssättet. 

Detta oafbrutna evoluerande af de båJa flottorna, för att 
hindra motståndaren att uå det fö resatta målet, torde icke 
vara fördelaktigt för utnyttjandet af artilleriet, hvarför man 
får antaga det försöken att komma på vare sig kontra eller 
samma kurser måste uppgifvas. Det. torde därför vara möj
ligt att båda flottorna från något läge, exempelvis I a och l, 
k~mma att gira i stora kurvor mot hvarandra, hvarvid Pos. 
IV och Pos . 4 nås och såväl A som B blir j stånd att hela 
tiden afgifva sin eld. 

Flottan A afsäger sig därmed förbipasserandet under kon-
trakurser under det B afstår från att föra striden på sam ma kur
ser och nöjer sig med att kunna bringa alla åtta farty gens eld 
kontinuel"ligt att bära. Den i Fig. lO framställda kurvan a b c d 
representerar båda flottornas banor under det do på kontra· 
ku rser beskjuta hvarandra. Dessa båda banor d f och g h göra 
det möjligt att oberoende af hvarandra fortsätta eldstriden un
der nästan samma förhållanden å ömse sidor. Enligt Fig. 12 
får man antaga att alla fartygen på ofvan angifvet sätt kon-
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tinuerligt utnyttjat sitt artilleri. I figuren hafva vi betecknat 
båda flottornas motsvarande lägen med respeldiva romerska 
och arabiska siffror. Härvid ändras afståndet alltjämt; det är 
minst i läget P os. I och l sa m t störst i läget III och 3. N a
turligt vis hafva båda flottorna under den n a kretsgång, som 
likväl aldrig kan leda till cu motståndaren omslutande ma
uöver, i sin makt att öka eller minska afstånrlet, hvilket kan 
verkställas genom resp. girar mot 1' eller s. För högste be
fälhafvaren gäller det att välja den rätta giren. Härvid 
gifves ingen · regel eller hållpunkt, utan beror allt på be
fäl bafvaren s praktiska erfaren het, på fartygens artilleribe
styckning och kanonbetjäni ngarncs sk]utförmt\ga; ty afgö
mndet hänger ytterst på en målmedveten ledning, ett god t ar
tilleri, smarta lmnonkommendörer, samt lyckans bevågenhet, 
som kan inverka på träffames värde (Cesarewitb); härtill kom
mer dessutom slagskeppens motståndsicraft d. v. s. lmru pass 
goclt skydd, som är beredt åt deras vitala delar och kanon
betjäningar. 

Efter att hafva passerat hvarandra ett visst antal gånger, 
torde den ena eller andra flottans artilleri antingen hafva nöd
gat motståndaren att afbryta striden, eller, om dess motstånds
kr:~ f t och mod än n n räcka till, att afkorta distansen för att 
genom uLirstrid söka vinna ett afgörancle. Då är ögonblicket 
inne Jör ett utnyttjande af torpedvapnet under törhända om
ständigheter, som komma att likna dem, hvarunder japanerna 
i Tsus!Jimaslaget fnllföljde sina torpeclanfall, h vilket åter visar, 
att det slutliga afgörandet mellan tvänne energiska motstån
dare kommer att ntk~impas på jämförelsevis kort distans. 

Det kan icke förnekas, att risken i närstrid är stor; men 
å andra sidan komma ju å detta korta afstånd såväl det svå
raste artilleriet som torpedvapnet till användning och därmed 
blir ju äfven risken lika å båda motståndames sidor. På 
grund häraf torde hvarje pliktmedveten befälhafvare vara skyl
dig att, innan han förklarar sig för besegrad, våga detta sista 
försök att om möjligt tilltvinga sig en lycklig utgång. 
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På samma gång måste man äfven erinra sig, att under 
en sådan närstrid, initiativet i regel tillkommer elen svagare 
flottan hvilken härigenom fritt kan utvälja just den del af 
sin m'otståndare till mål för sitt angrepp, som för tillfället är 
i saknad af och icke inom ett visst tidsmoment kan påräkna 
hjälp frän hufvudstyrkan. 

Att söka beskrifva taktiken för en närstrid med ty åt
följande sammandrabbning torde föra för lån~t, l1varf?re här 
endast framhålles anviindbarbeten af detta stndssatt, sarsk1ldt 
n-;ed hänsyn till mindre flottor. 

Att här ingående dryfta från detta sjöslag gjorda rön 
beträffande fartygsmaterielen, torde äfvenledes skrida öf~er 

gränserna för detta arbete och därjämte torde det vara af m
tresse att afvakta vidare underrättelse från Tsushima-slaget, 
för att äfven därur kunna draga några slutledningar rörande 
båda fiattornas ledning och materielens förhållande. 

Emellertid hafva de större marinerna redan hämtat vissa 
lärdomar af erfarenheterna från detta krig, i det de alldeles 
bafva upphört att bygga smärre slagskepp. Författaren fram
höll för flera år sedan nödvändigheten af att bygga slagskepp 
på 20-25000 tons deplacement och nu närma vi oss detta 
mål med jättesteg. Dessa framtidens skepp komma endast under 
den förutsättningen att deras fart blir större än den, h varmed Eng
land nu nöjer sig, motsvara förväntningarna. Hade japanerna 
icke förfoo·at öfver snabbare fartyg än motståndaren, så skulle 
det hafv~--, varit omöjligt för dem att spärra vägen till Wladi
vostok. På samma sätt måste äfven den engelska flottan, för 
att kunna tvinga en svagare motståndare till strid, icke blott 
förfoga öfver mycket starka, utan äfven öfver mycket snabba 
slagskepp. Vi tro därför, att 20 knops slagskeppet om ~0,000 
tons deplacement blir den närmaste framtidens standarfartyg 
för alla större mariner. 

Detta utesluter naturligtvis icke möjligheten, att kunna 
använda fartyg af ringare tontal med utsikt till framgånog un
der strid - förutsatt att de äro bestyckade med de svaraste 

Tidsk1·ift i Sjöväsendet. 2 
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pjäser d. v. s. 30.5 cm. kanoner, samt att de äro snabbgående 
och starkt pansarskyddade. 

Ett fåtal af de svåraste kanm1er är under alla omstän
digheter öfverlägset ett större antal kanoner af mindre kalibrar. 

De storsta slagskeppen och de största kali brarne skola 
afgöra framtidens drabbningar. 
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Madsens afståndsmätare. 

Ehuru uti tidskriftens 6:e häfte 190-! förekommit en af
handling : >>Felaktigheter vid mätning med afståndsm ätare af 
Madsens konstruktion», så har dock Red. au sett att, enär 
nämnda afhandling icke uttömmande bebandlar själfva teorien 
för detta till stort antal vid kustpositionerna förekommande 
instrument, det kunde intressera en del af tidskriftens läsare 
att bafva tillgång till en fullständigare redogörelse för ifråga
varande teori, för hvilket ändamäl Red. med chefens för kust
artilleriet medgifvande begagnar sig af en af nämuda chef ut
arbetad och till knstertilleriregementena under hand öfverläm
nad uppsats i ämnet. 

Teori för Madsens afståndsmätare. 

Antag att afståndsmätaren är uppställd uti en punkt A, 
som är belägen h meter öfver hafsytan vid B, samt att af
ståndet mellan B och D, hvilket representeras af linjen d, 
skall uppmätas. Vore ljusstrålames gång genom luften rät
linig skulle en ljusstråle fråu punkten D till A sammanfall a 
med räta linjen A D. På grund af refraktionen synes emel
lertid för ett öga i A ljusstrålen från D sammanfalla med lin
jen A E i stället för med linjen AD. Vinkeln mellan dessa 
båda linjer kallas refraktionsvinkeln e, och vinkeln mellau lin
jerna AE och AF kallas djupvinkeln a. Den mot afståndet 
d svarande vinkeln mellan linjerna B O och D O kallas centrum
vinkeln v. Sistnämnda linjer utgå från jordens medelpunkt 
O. Jordradiens längd antages till 6362749 meter (log. = 
6,8036448). 
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För problemets lösning har man 
2R:d = d:y 

lwaraf 

Vidare har man 

b + y tg '[ = --'---"
a 

eller, em edan a kan sättas lika med d, bvarom man lätt öf
vertygar s1g; genom att beräkna a för det största värde å d, 
som bär kommer ti ll användning nämligen el = 7 000 m., 

h + y 
tg ·= _...:...___-'!__ 

d 
hYarur vinkeln r beräknas. 

Emedan slutligen 
(/. = '[- (! 

får man afståndet B I, som må betecknas med x, eller afstån
det frän B till den punkt I, där ljusstrålens riktning i punk
ten A träffar horisontallinjen BI, ur ekvationen 

h x- -" -tg (/. 

För beräkningen af e har man enligt refraktionsteorien 

e = k . v 

hvari k är en konstant som kan sättas 

k = 0,08. 
Tänker man sig nu, att en Madsens afstånclsmätare är 

uppställd i A, så att rörelseaxeln för kikaren befinner sig just 
i punkten A, och att längs linjen A K befinner sig en horison
tal skala, som är afseeld att graderas i af.:;tåncl, och längs h vil
ken vattenståndsskruh-en L M är förskjutbar, så är klart, att, 
om vattenståndsskrufvens böjd h' är bestämd i en viss skala 

i förhållande till instrumenthöjden h, t.. ex. i skalan l : 10000, 

stycket d' på den graderade skalan måste vara lika med 10~00 . 

Uppdrages nu på den för grad ering afsedela skalan en ritsa i 
punkten L, så att den koinciderar m ed eggen å Yattenstånds-

-j 

' ... ! 
·-----1(; 

l 

- -_t -- --"' 

(;l'n S 1ab l.ll :\nsl 
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skrufvens index, och vid denna skrifves den siffra, som ut
märker längden af afståndet d, så är tydligt, att, då vatten~ 
ståndsskrufven inställes så, att dess index infaller med den 
uämnda ritsen å den graderade skalan, kikarens optiska axel 
måste blifva riktad längs linj en A E. Förfares på sam ma sätt 
med andra värden å d, så får man skalau uppgraderad på 
lämpligt sätt för alla de afstånd , för hvilka instrumentet kan 
användas. 

Kalkylen kan utföras på följaude sätt: 
Först beräknas centrunwinkeln v för de olika afståndena, 

bvilka lämpligen kunna bestämmas till hvar tusende meter 
från och med 1000 till och med 7000 m. 

Antag vidare, att beräkningarna för jämförelses skull ut
föras för 3 olika värden å h , nämligen 12 m., 18 m. och 
30 m . 

Centrumvinkeln beräknas med hjälp af formeln 

. (v) d 
Sll1 2 = 2 R 

Resultaten innehållas i nedanstående tabell. 

Af stånd 
Centrum-

vinkel Diff. 
(d) 

(v) 

111. s ek. s ek. ! 

1000 32,418 
32,417 

2000 6-!,835 

3000 ~)7 ,253 
32,418 

4000 
32,417 

129,670 

l 5000 
32,..n8 

l 162,088 
32,417 

6000 194,505 

7000 
32,418 

226,923 
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Man finner af den sista kolumnen, att inom 7000 m. 
·centrum vi nk el n lir proportionell mot afståudet. 

Därefter beräknas y, hvars värden innehållas nedan

stående tabell: 

l 
Af stånd l. diff. 2. diff. 

(d) 
y 

lll. ll1. m. 

' 1000 0,0786 
0,2357 

2000 0,3143 0,1572 l 

0.392\l l 
3000 0,7072 0,1572 

0,5501 
4000 1,2573 0,1572 

0,7073 
5000 1,96±() 0,1571 

0,8644 
6000 2,8290 0,1 i'i71 

] ,0215 
l 7000 l 3,8506 l l l 

Häraf framgår, att y-värdena utgöra en aritmetisk serie 
af 2. graden, hvilket ju äfven ~ir i öfverensstiimmelse med 
formen för relationen mellan y och d. 

Nu kunna värdena å T beräknas, och återfinnas dessa 
uti nedanstående tabeller, som för !war och en af de tre vär
dena å h, nämligen 12 m., 18 m. och 30 m., äfven innehålla 
värdena å refraktionsvinkeln e samt å a. och x. 

d 

lll. 

1000 

2000 

! 
3000 

l 4000 

5000 

6000 

7000 

1000 
l 
l 2000 ! 

3000 
l 

4000 

5000 

6000 

7000 

1000 

2000 

3000 

l 
4000 

5000 

l 
6000 

7000 
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h - 12 111. -

l l 
l Diff. 

T e (/. 

l 
x 

s ek. s ek. se k. 1n. 

2491,235 2,593 2488,642 994,5 
962,4 

1269,!!89 5,187 1264,802 1956,9 
901,6 

873,669 7,780 865,889 2858,5 
818,0 

683,611 10,aN 673,237 3676,5 
719,0 

576,079 12,967 563,112 4395,5 

509,782 15,560 
f 612,7 

494,222 

l 

5008,2 
505.7 

467,055 18,154 448,901 5513,9 

h - 18 m. 
-

3728,574 2,5931 3725,ss1 906,3 
074,8 

1888,745 5,187 1883,558 1971,1 

1286,196 7,780 1278,416 2904,2 
933,1 

993,018 10,37·1 982,644 3778,3 
874,1 

823,554 12,967 810,587 4580,3 
802,0 

716,045 15,560 700,485 5300,3 
no,o 

643,8551 18,154 625,701 l 5933,8 
633,5 

h - 30 m. 

6202,289 2,593 l 6190,695 l 997,8 
984,7 

3126,146 5,187 3120,959 1982,5 
959,3 

2111,198 7,780 2103,418 2941,8 

1611,787 10,374 1601,413 l 
922,2 

3864,o 
875,3 

1318,616 12,967 1305,649 4739,3 
820,3 

1128,5H7 15,560 1113,oo7 5559,6 

997,445 l 18,154 
759,2 

979,291 6318,8 
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Man finuer häraf, att på grund af jordrundningen, hvil
ken dock i någon mån kompenseras af refraktionen, värdena 
å x växa långsammare än värdena å d. Sålunda är skillna
den mellan d = 2000 m. och d = 3000 m. lika med 
1000 m., under det att vid en uppställningshöjd af 30 m. 
för afståndsmätaren den mot nämnda skillnad svarande diffe
rensen uppgår blott till 959,3 meter. Det är således teoretiskt 
omöjligt att med en och samma vattenståndshöjd erhålla en 
indelning på instrumentets horisontala skala, hvars intervaller 
för en viss afståndsskillnad äro konstanta. Detta hindrar dock 
icke, att de fel i praktiken, sorn uppstå genom en horisontal 
skala med konstanta intervaller för samma afståndsskillnad 
kunna bli ganska små, därest den konstanta intervallen väljes 
lämpligt. Om t. ex. vattenståndsskrufvens stigning vore 
1/ 20 engelsk tum, d. v. s. 1,27 mm., hvarigenom en så stor 
vridning af denna skruf, som motsvarar l meters ändring af 
uppställningsplatsens höjd öfver vattenytan, ändrar skrufvens 
höjd med 0,127 mm., så erhållas de afstånd d' från instrumen
tets rörelseaxel, som skola uppstickas på den horisontala ska
lan, genom att multiplisera siffrorna i x-kolumnen uti tabellen 
för h = 30 m. med 0,127. Då erhålles 

för d 1000 m. ······ ··· ······· ·· ···· ···· · dl 126,7 mm. 
)) d 2000 )) .... ..... ........ d' 251,8 
)) el 3000 ····· ·· ··········· dl 373,6 )) 

» el - 4000 )) d' 490,7 - ..... . .. .. .. ........ ......... 
d 5000 ......... .... .. ............ dl 601,\J )) 

)) d 6000 )) ···········•·· · · · ·· ··· · · · · · d' 706,1 )) 

)) d 7000 )) .. .. . ... ... .. .. d' 802,5 )) 

Differenserna i d' bli f va 
125,1 mm. 
121 ,s » 

117,1 )) 

111 ,2 )) 

1 0-!,2 )) 

96,4 )) 
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Användes nu för uppgraderingen af skalan en medeldiffe
rens af t. ex. 120 mm., blifva de mot olika värden å d sva
rande värdena å d1 fö ljande: 

För d 1000 m. d' - 120 mm. .. ....... .. ... -
}) d 2000 }) ........ . .. . .... ... ... . . .... d' 2-!0 }) 

» d 3000 » ..... ...... ...... . .. . . ....... d' 360 }) 

)) d 4000 }) ............ . . ..... d' 480 }) 

d 6000 }) ... ...... ... .. ······ ··· ···· ·· d' 600 }) 

» d 6000 » ....... dl 720 
» d 7000 }) · ··· · ·· · ·· d' 8-!0 }) 

Afsättas de å föregående sida befintliga riktiga d'-värdenru 
jämte de funna approximativa d1-värdena å ett rutadt papper, 
är det lätt att bestämma de fel, som de sistnämnda värdena 
medföra . Sålunda finner man, att om afstånclsmätaren instäl-
les på 

1000 m., så blir felet = - 50 m. 
2000 )) » )) )) \:)() )) 

3000 )) )) 115 
4000 )) )) )) » 86 )) 

5000 )) )) )) 20 
6000 )) )) )) )) + 130 )) 

7000 )) )) )) )) + 375 )) 

För und vikande af några fel alls är det dock lämpligt 
att till vägagå på sätt, som på senare tid användts hos oss, 
d. v. s. att grunda graderingen på verkliga mätningar till 
punkter, hvilkas afstånd till afståndsrnätaren äro noga kända . 
Detta är si\ mycket nödvändigare som verKställda unelersök
ningar gifvit vid handen , att elen linjal eller rygg, h varpå vat
tenhöjclskrufven löper, icke är fullt rak. De häraf uppkom
mande felen kunna naturligtvis icke bortelimineras på annat 
sätt än med hjälp af resultaten af verkliga mätningar mot 
fixpunkter. 

Beträffande instrumenthöjdens inverkan på noggrannhe
ten af mätningarna, faller det af sig själft, att denna noggrann
het växer med instrumenthöjden. Detta framgår för öfrigt af 
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tabellerna å sid. 23, hvaraf synes, att en viss förändring af 
a. åstadkommer mycket större ändring af afståndet x, då in
strumentböjden h är liten, än då denna är stor. Sålunda kräf
ver en ändring af afståndet från 1000 m. till 2000 m. en 
ändring af rx med 

122-1 sek. 
1842 )) 
3079 )) 

vid h = 12 m. 
» h 18 » och 
)) h= 30 » 

Ett approximativt värde å det fel, som vid verklig mät
ning begås under en viss förutsättning och på ett gifvet afstånd, 
kan för öfrigt utan svårighet beräknas. Antag att man på 
t. ex. 4000 m. inställer instrumentet så felaktigt, att hår
korset fall er l m. öfver målets vattenlinje i stället för på 
denna linje. Huru stort blir då mätningsfelet vid såväl h = 
12 m. som h = 30 m.? 

Relationen mellan x och !X är enligt det föregående (sid . 20) 

b 
x 

tg. a 

Differentieras denna ekvation afseende på x och a. så
som variabla storheter, fås 

dx= --~.d!X 
Sln" !X 

Utbytas de oändligt små kvantiteterna d x och d (/. mot 
de yisserligen små men dock ändliga kvantiteterna .d x och 
d !X, fås 

h 
d x =- sin2 rx. d rx 

För ett visst värde å ,:/C( kan man alltså uträkna felet 
d x. Under den gifna förutsättningen blir för h = 12 m . 

. d(/.=- 51 11 ,566 

lwarvid observeras, att d rx måste betraktas som negativ, eme
dan en för hög insyftning af instrumentet ju minskar a, un-
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der det däremot x växer. För x = 4000 m . är redan, enligt 
b " ·l 9.3 6-13" 23- Itlsa··ttes detta värde i oh·an-ta . a SlC . "' , !X = , · 1. 

stående uttryck å d x, bYarvid måste iakttagas, att .d !X skall 
angifvas i meter för en cirkel med l m. radie, fås 

, _ 12 7r 51 ,566 _ _ 281 m 
/ l x - sin 2 (673",237) · 180 . 3ti00 - '

6 
· 

',' För h 30 m. är rx = 1601 11,413 och d (/. 51",5G5 
bvaraf fås 

d x= 124,4 m. 

Skillnaden mellan de båda felen är alltså högst betydlig. 

Stockholm maj 1905. 

A. F. Centervall. 
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Årsberättelse 1 skeppsbyggeri och maskin
väsende för år 1905. 

Af ledamoten C. Spcm·e. 

Det nyligen afslutade kriget mellan Ryssland och Japan 
erbjuder ett mycket stort intresse med afseende på det mili
tära maskinväsendet och skeppsbyggeriet, och kommer för
visso att utöfva betydligt inflytande åtminstone på detta senare. 
Under detta krig hafva nämligen sammandrabbat två i fråga 
om materiel tämligen jämnstarka flottor, hvilkas olika fartygs
typer i flera fall utgjort det yppersta, som modern teknik, ba
serad på i fredstid utförda studier af sjökriget och ej på krigs
erfarenhet, kunnat framt:tälla. 

H vad ångmaskinväsendet beträffar har bland annat er
farenhet vunnits om maskineroas såväl som de olika pann
typernas förm åga att uthärda långvariga strapatser, samt des
sas inverkan på pannornas effekt. Och det är att märka, aU 
profvet varit särdeles allvarsamt ~ man betänke japanska 
Hottans långa blockad- och bevakningstjänst samt ryska andra 
Stillahafs-eskaderns gång till krigsskådeplatsen med efter allt 
att döma ovan maskinpersonaL 

Nyssnämnda erfarenhet beträffande pannoma iir af bety
delse vid den alltjämt pågående striden om de olika vatten
rörpannornas företräden, ty , äfven om icke alla de typer, hvilka 
för närvarande stå högst i ropet, varit representerade inom de 
båda krigförande marinerna, bör dock den vunna erfarenheten 
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gifva god leduing vid bedömande jämväl af andra panntyper. 
En märklig öfverensstämmelse har för öfrigt rådt mellan ry
ska och japanska marinernas val af pannor. Båda använde 
å nyare slagskepp och kryssare Bellevillepannor, ehuru äfven 
Niclaussepannor förekommo (t. ex. å Retvisan, Niitcka och 
Tsushima); å jagarna användes mest Yarrowpannor och å 
torped båtarna N ormand p an 110r. 

Enligt förljudande hafva japanerna varit belåtna med alla 
sina panntyper; de insätta nu å de i England under byggnad 
varande slagskeppen Kashima och Katori Niclaussepannor samt 
å alla sina under byggnad varande jagare modifierade N or
mandpanpor af »japanska amiralitetets modell». I öfrigt lärer 
planeras, att vid nybyggnad af större fartyg använda vatten
rörpannor af den japanska Miyabaratypen. 

Inga all varliga maskin b a verier sägas hafva under hela 
kriget förekommit å större fartyg. 

H vad åter au går skeppsbyggeriet bafva många, d etsa n·, ma 
berörande, hitti lls olösta frågor, hvilka icke kunnat genom 
fredliga öfningar med vissbet besvaras, i detta krig fått en 
värdefull belysning. Så t. ex. frågan om vertikalt och hori
sontellt pansars skyddande förm åga, värdet af pant:rade slag
gångsskott under pansardäck, vattentäta skotts förmåga att 
vid läcka motstå vattentrycket, faran för fartygets stabilitet af 
vatten, som inströmmar öfver pansardäck, samt möjligbeten 
att öfver hufvud taget bibehålla ett fartygs flytbarhet och sta
bilitet efter torped- eller minsprängning. I det stora hela sak
nas emellertid ännu fullt tillförlitliga uppgifter från kriget, i 
synnerhet rörande sådana detaljer som de nu nämnda, utan 
man är för studiet af detta h änvisacl till mera eller mindre 
pålitliga notiser i tidskrifter eller tidningar. Att af dessa draga 
några bestämda slutsatser torde vara förhastadt. 

Då emellertid förutvarande marinattach6en i Tokyo, kom
mendörkapten H. Lindberg, benäget ställt till mitt förfogande 
sina anteckningar öfver de vid besök å ryska slagskeppen Orel 
och Pobieda gjorda iakttagelser, har jag trott det erbjuda in
tresse att i denna årsberättelse intaga ett sammandrag af ifrå-
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gavarande exakta uppgifter, häl st de , om ock ej till alla delar 
är att hänföra till skeppshyggeriets område, likväl utgöra ett 
värdefullt bidrag till fr åga n om fartygs 10kyddande mot direkt 
och indirekt artillerield. 

Orel blef i slaget vid Tsusbima ganska illa åtgången af 
artillerield samt tillhörde den sjöstyrka, som a[ amiral Nebo~ 
gatoff efter själfva slaget utan strid ötverlämnades till fienden . 
Pobieda sänktes i Port Artburs hamn. 

Orels skador. Iakttagelser under besök i Maizuru å det af japanerna 
eröfrade ryska slagskeppet Orel (numera Iwami). 

Se bifogade 3 skisser. 

Artilleribestyckning: 

-± st. 30,5 cm. k. uppställda parvis i torn . 
12 st. 15 cm. k. )) )) )) 

20 st. 76 mm . k. » i batterier. 
20 st. 47 mm . k . » å öfverbyggnaden . 

Bepansring: 

största pansartjocklek af den grofva gördeln ......... . .. 194 mm . 
» » » tunna gördeln ... ....... .. 152 )) 

» » 76 mm. kan:s batterier ... .. so )) 

)) » » 30,5 cm. torn e u ............... . 254 
)) )) » 15 cm. tornen ......... . ......... . 152 )) 

)) )) >> stridstornet .................. .. ... . 203 )) 

Allmänna iakttagelser. 

Fartyget hade ingen skada uneler vattenlinjen . Djupgå
endet var vid ankomsten till l\faizurn omkring l m. större än 
det normala, men detta berodde ej på liiclm utan dels på att 
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-en större kvantitet af förråder än den normala medfördes, dels 
på att genom den svåra sjöhäfningen några rum blifvit fyllda, 
:som ej kunde länsas före ankomsten till hamn. 

Pansaret var ingenstädes genomslaget, och samtliga vi
tala delar voro oskadade. Däremot voro fartygets oskyddade 
delar illa åtgångna, tydande på. att japanerna uteslutand e skju
tit med granater. Af artilleriet var endast en mindre del för
satt ur stridbart skick genom fiendens eld. 

Skorstenarne voro skadade öfver däck, dock icke svårare, 
än att fartyget kunde för egen maskin gå till Maiznru. Styr
inrättning och maskintelegrafer voro oskadade . Den iure elek
triska belysningen var delvis i verksambet. Båtbryggan var 
illa åtgången; riggen var däremot icke syunerligen skadad. 

Orel var vid öfverlämnandet till fi enden långt ifrån för
satt ur stridbart skick, utan hade förvisso kunnat deltaga i 
fortsatt strid. 

P ersonalförluster. 

I förhålland e till de skador fartyget lidit torde antalet 
döda och sårade, enligt uppgift 4 officerare sam t 3-! und erbe
fäl och menige dödade och 11 officerare samt 41 underbefäl 
och menige sårade, få anses litet på en besättning af 778 man; 
proportionen af döda och sårade officerare är dock stor. 

Skador å adilleriet och dess pansarskydcl. 

a) 30,5 cm. kanonerna. 

D et aktra tornet hade en träff å vänstra sidan och en 
mot torntaket. Hcsultatet af elen förra ...-ar endast ett obetyd
ligt intryck i plåten och af don seuare en ned böj ning af torn
takets främre kant, rätt öfver vänstra kanonporten. Denn a 
sidas kanon fick härigenom sin rörelse i höjdväg begränsad 
.till endast några få graders elevat ion. Som torntaket är tunn t, 
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hade det nog varit möjligt att på tämligen kort tid arbeta 
bort med verktyg eller och spränga bort den del af detsamma, 
som hindrade kanonens elevation. Invändigt var tornet oska
dadt. 

Af de båda kanonerna i förliga tornet var på den ena 
långa fältet bortsprängdt 2,3 m. från mynningen. Brottet var 
mycket ojämnt med kärnröret stickande ut framför mantlarna, 
af hvilka den yttersta var längst afsprängd. På den återstå
ende delen af långa fältet syntes några småhål, som dock icke 
genomträngt den yttersta manteln, och mot tornet hade en 
del granatskärfvor rikochetterat, men såväl tornet som den an
dra tornkanonen voro oskadade. Ett 0 ,75 m. långt stycke af 
en af de afsprängda kanonmantlarue hade slungats upp på 
kommandobryggan och hamnat på en hylla för signalmateriel 
utan att göra någon skada. 

b) 15 cm. kanonerna. 

I fartygssidan under styrbords aktra torn hade en gra
nat, antagligen af 30,5 cm. kaliber, träffat och kreverat, bort
slitande bordläggningen , så att det fasta tornet blottats. Mel
lan fasta och rörliga tornen hade en större granatskärfva in
trängt, hvarigenom det senare tornet troligen låsts i sin rö
relse. 

Styrbords mellersta torn var träffadt i sin underka11t, nere 
vid däck; ingen skada syntes utvändigt. Invändigt funnos 
brandskador, och färgen var delvis afbränd; ä[ven ammuni
tionshissen var delvis skadad. Huru dessa skador uppkommit 
var omöjligt att se. Det kan knappast antagas, att en ladd
ning exploderat eller förbrunnit i tornet, ty därtill voro ska
dorna för små. Det vill därför synas som om skadorna upp
kommit antingen genom gaserna från den vid anslag mot tor
net kreverande granaten eller ock genom eldsvåda orsakad af 
kortslutning i de elektriska ledningarne. Tornet var troligtvis. 
i tjänstbart skick. 

- 35 -
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Styr·bonls förliga torn hade utvändigt en del märken på 
färgen , uppkomna genom anslag af granatskärfyor ; men i öf
rigt var detta torn oberördt. 

Babords akt?··a torn hade träffats men icke lidit någon 
skada. På långa fältet af den vänstra kanonen syutes några 
märken. 

Vid bab01·cls mellersta torn hade en projektil träffat däc
ket vid själfva vaterbordet under tornet, utan att dock föror
saka någon skada å tornet. Sam ma tom hade träffats af en 
oTanat I)å bö oTa si dan orsakande ett mindre intryck och en b b ' 

del, hufvudsakli gen radi ella, spri ckor i pansaret. Invändigt 
syntes ingen skada å tornet, kanon erna voro äfyenledes oska
dade. På vänstra hufven syntes märken efter smärre proj ek
tiler eller granatskärfvor, men hufven var icke genomslagen. 

Bc~borcls förliga torn hade träffats på vänstra siclan nära 
underkanten , tätt intill skarfven mellan tYå pl åta r. Den träf
fade plåten hade fått ett hörn invikt uågot mera än plåtens 
tjocklek och hade många och långt gående sprickor; intrycket 
af granatspetsen Yar omkring 20 mm. djupt . Den breelvid
liggande pansarplåten var ej mycket skadad , men hade rub
bats ur sitt läge. Tornet är sammansatt af 4 plåta r , tre af 
dessas fogar had e öppnat. sig. Några gnmatskärfyor hade in
trängt genom torndurken, utan att dock fö rorsaka någon skada. 
Genom den deformering tornet undergått Yar det låst i sin 
rörelse; kanon erna Y oro oskadade. 

c) 76 mm. kanonerna. 

Dessa kanoners skydeland e 80 mm. pansar Yat' ingenstä
des genomskju tet, men tiera af kaoonerna yoro skadade utan
för pansarskyddet. 

Af de -l aktra kanonerna var således långa fältet afslaget 
på den förligaste såYäl styrbords- som babordskanonen. 

Af de l 2 midskepps uppställda kanonerna var långa fäl
tet afslaget på den förligaste om babord, lwars Jayettage L\fven 
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var skadadt. Ytterligare en babordskanon var skadad, ehuru 
endast ut<UJpå långa fältet, ocb föreföll a tt fortfarande vara 
användbar . 

Af de -l förliga kanou erna . voro de båda om babord jämte 
den enas lavett skadade af två proj ektiler, som träffat en vid 
h vardera porten i kau'ten af pansaret. 

d) 47 mm. kanonerna. 

Af el en förliga gruppen om 10 st. kanoner bacle en ett 
bål rätt genom långa fältet, en annan hade en större buckla 
på långa fältet, sy nli g äfven i loppet, två hade sina lavettage 
skadade af sprängstycken, de öfriga G Yoro oskadade. 

Af el en aktra gruppen om 10 kanoner .voro vid besöket 
eu del reda n tagna i land; af de kvarvarand e var en skadad, 
likaså en la vett. 

Skador å strålkasta·rne. 

Enligt uppgift hade Orel 7 str ålkastare, alla oskyddade, 
nämligen: l förut, 2 på förli ga bryggan, 2 på aktra bryggan, 
l akter om aktra masten ofvanför stridsmärsen och l akter ut, 
och voro cle::;sa samtli ga mera eller mindre skad ade. 

Skaclor å stridstornet. 

strid stornet hade en träff å bvardera sid au, men inne i 
ton~ et syntes ingen so1n hälst skada med undantag af att glas
locket på ett instrument var sönderslaget. Samtliga in stru
menter, styrinrättnin g och U1nskintelegrafer voro oskadade. 
H uruvida stridstornet äfven erb judit effektivt skyd el åt därstä
des befintlig persona l, är obekant. Fartygschefen dog visser
ligen af sina sår strax innan Orels ankomst till Maizuru, men 
uppgift kunde ej erhållas , om ban sårats under sitt uppehåll 
i stridstornet. 
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s tridstornet bar oval form och är mycket rymligt; dess 
dimensioner uppskattas till omkring 3 m. tvärskepps och 2 
m. långskepps. I tornet finns en plåtgarnering på 20 cm. af
stånd från pansaret OCh fullt fristående från detta. rfill dAUI1a 
garnering äro instrument och talrör m. m. fästade. Utkiks
springan i tornet är 29 cm. bög. Tätt under densamma är å 
tornets yttersida fäst en horison tell plåt, omkring 3 cm. tjock 
och 42 mm. bred, h vilken synes ha f va vari t af god nytta. 
Den förut omnämnda styrbordsträffen i tornet hade nämligen 
träffat omedelbart under sagda skyddsplåt och vid explosionen 
slagit loss ett ungefär l m. långt stycke af densamma, men 
tornets inre förblef oskadadt, tack vare att plåten sålunda tog 
emot explosionsverkan. Babordsträffen i tornet var strax orvan
för utkiksspringan; därvid inböjdes takplåten något, h varefter 
projektilen rikochetterade mot skyddsplåten, som böj des nedåt. 

Skador å båtbryggan. 

För ut på båtbryggan stå mellan skorstenarne 6 brrtar af 
trä; dessa hade alla öfversållats med ett regn af granatskärf
vor, och endast två af båtarne torde kunuat provisorisoriskt 
tätas med pluggar. Den ena hissbommen för dessa båtar var 
afskjuten, den andra var i brukbart skick. 

På aktra båtbryggan, som var mycket illa åtgången, äro 
uppställda två ångslupar, å backen försedda med en öfvervat
tenstorpedtub af mycket liten kaliber, och två små torpedbå
tar, försedda med korgtuber, troligen för 38 cm . torpec:ler. 
Dessa fyra båtar voro så illa skadade, att en reparation torde 
vara lönlös. Skrofven voro formligen böjda i skruf:linjer, stora 
stycken voro utslitna ur bordläggningen, maskinerna voro sön
dersmulad e, propelleraxlarna böjda o. s. v., så att denna båt
brygga företedd e en synnerligen sorglig syn. Båcla de hit hö
rande hissbommarne voro skadade, likaså de båda under bryg
gan placerad e viucharna för båtames ut- ocb insättning. Hvar 
de granater träffat, som exploderat vid båtarue, var icke möj-
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ligt att se; men antagligt är, att åtminstone en granat på 
bvardera sidan kreverat vid anslag direkt mot båtarne, och 
att de granater, som kreverat mot fartygssidan, bidragit att 
göra skadorna så stora. Inga märken efter eldsvåda kunde 
iakttag&s å båtbryggan, ej häller syntes det att splint från 
båtarne förorsakat någon skada. 

Skador å skorstenar och rtgg. 

Hvardera skorstenen var öfversållad med små hål samt 
hade dessutom ett par stora hål. I ett af dessa senare å aktra 
skorstenen hade en granat passerat, som kreverat vid inner
skorstenen, synnerligen illa tilltygande denna. 

Riggen var flerstädes träffad och båda masterna genom
skjutna. 

Följande iakttagelser erbjuda ett större intresse: 
Vid hvarje kanon fanns orderöfverföringsapparat, troligen 

€lektrisk. Dessa instrument voro i allmänhet oskadade med 
undantag af att den indikatorskifvan täckande glasskifvan var 
bräckt. Till en del af indikatorerna voro ledningarne, för så
vidt kunde synas, oskadade; men åtskilliga ledningar, som dra
gits genom oskyddade delar af fartyget, voro afbrutna. 

I hytterna fanns i allmänhet träinredning i form af bäd
dar, skrifbord, skåp m. m. Dessa träföremål voro i hytter, 
som träffats af granater, delvis splittrade utan att dock i regeln 
bafva fattat .eld. Den enda allvarliga eldsvåda, som förekom
mit ombord, torde hafva orsakats af den granat, som explo
derade vid styrbords aktra 15 cm. torn. Där var en stor hytt 
€ller mess urbränd, och elden hade spridt sig ett stycke lä~gs 
€n midskepps därom befintlig korridor, men hade dock icke 
fått någon vidare stor spridning. 

Åtskilliga tillfälliga skyddsanordningar hade af ryssame 
användts under striden. Så voro 47 mm. ammunitionshis
sarna, hvilka å däck endast skyddades af plåtskärmar, omgifna 
med af ståltrossar sammanhållna rostjärn. På några af tornen 
hade en liknande anordning vidtagits med en å baksidan be-
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fintlig, oskyddad plåthuf. Äfvenledes användes rostjärn för 
att bereda skydd vid nedgångar från däck. 

Under rläck hade på fl era ställen anordnats splintskydd 
genom att mellan stöttorna sträcka fiera h var f af torpednät eller 
ståltross, hvarigenom en elastisk, skyddande splintskärm erhållits. 

Iakttagelser vid besök å det i Port Arthurs hamn sjunkna 
ryska slagskeppet Pobieda. 

Fobieda låg sjunken med 17° styrbords slagsida på ett 
djup, som vid lågt vatten föga torde öfversti oit fart)•oets nor-b • b 

mala djupgående; maskin- och pannrummen v oro vattenfyllda. 
På öfra däck voro till skydd mot kasteld utlagda sand- och 
kolsäckar samt länga, omkring 20 mm. tjocka stålplåtar . . Far
tyget har öfver pansardäck - förutom ett lätt båtdäck - två 
öfver hela fartygets längd sig sträckande däck samt däröfver 
ett däck från förstäfven till aktra 30,5 cm. torn et; samtliga 
däcken äro af stål, ö fra däck försed t med träbeklädnad . 

Fartygets öfver vattnet synliga delar voro förvånande 
litet skadade. Fockrnasten var träffad af en granat och kull
vräkt. Det öfra däcket var genomslaget på Hera ställen, när
mast under varande däck var blott genomslaget på ett ställe, 
i förskeppet, af en icke kreverande 28 cm . granat, som dock 
icke lyckats nedtränga längre än till följande däck, där den 
stannade i en kolbox. Pansardäck har således icke åtkommits 
af någon projektil. 

Japanerna anse sig hafva enbart med 28 cm. mörsare 
träffat Fobieda 16 gånger. Omöjligt är ju ej, att fartyget 
kunnat träffas af någon svår projektil under pansargördeln , 
men det förefaller osannolikt, och med vi sshet kan antagas, 
att icke japanernas eld utan ryssarna själfva sänkt fartyget. 

Fobieda har således visat sig väl uthärda el en mycket 
fruktade elden från grofva kastpjäser . Erinras bör dock, att 
de å däck uppstaplade tillfälliga skydelen icke torde stå till 
huds för en sjögående eskader, som opererar mot kustbefäst
ningar. 
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Det tragiska slut, som under kriget drabbat flera fartyg , Tredubbla. 

efter att de varit utsatta för minsprängning, bar med rätta fartygsbott-

väckt stor uppmärksamhet och gifvit anledning till de allvar- nar. 

sam mas te betraktelser, rörande möjligheten att betrygga slag
skeppens flytbarhet mot ett så fruktansvärdt vapen som minan . 
Frågan om tredubbla fartygsbottnar har därför ånyo fram-
kastats och denna gång med mera raison d 'etre, . sedan man 
bevittnat de dubbla bottnarnas otörmåga att under ogynnsam-
ma förhållanden rädda fartyget. 

I Schiffbau har nyligen varit synlig en artikel »Schut~ 
der Scbiffe gegeu Torpedas und Minen», hvari frågan om tre
dubbla bottnar behandlas. Författaren, Marinebanmeister Neu
deck, påvisar, att Cesarevic's såsom slaggångsskott nedböjda 
undra pansardäck, ehuru en mycket stark konstruktion, icke 
skyddar vid torpedträff under slaget och föga bidrager till 
skydd vid minsprängning. För att erhålla fullständigt botten· 
skydd föreslås därför tredubbla bottnar med de innanför mel
lan botten varande tvär- och långskeppsspanten placerade mel
lan motsvarande, innauför ytterbotten varande spant, så att, i 
händelse af explosion mot ytterbotten, stöten icke skall kunna 
omedelbart fortplantas till innerbotten, utan bottoarue komma 
att erbjuda ett elastiskt motstånd . 

Då sprängverkan, som på nära håll är ytterst våldsam, 
i hög grad minskas på större afstånd, är tydligt, att motstån
det för att blifva effektivt hufvudsakligen bör förläggas till in
ner botten, h varemot ytterbottens uppgift i detta fall blifver 
att framkalla explosionen på så stort afståncl från innerhotten, 
att denna förmår motstå stöten. Med ledning af i Frankrike 
utförda försök föreslår förfa ttaren därför att såsom innerbotten 
använda 40 mm . nickelstå lplåt ned till slaget, således på det 
område, där ii ertalet torped träffar är att vänta, och nedanför 
slaget 20 mm. elylik plåt, lwilka plåttjocklekar visat sig till
räckliga att motstå äfven betydliga sprängladdningar. Där
emot anses plåttjockleken i ytterbotten kunna afsevärdt min
sims under nu brukliga dim ensioner, om förstärkt innerbotten 
användes. 
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Författaren beräknar viktökningen för tredubbla bottnar 

med sålunda förstärkt innerbotten till 550 a 700 tons för ett 

slagskepp och 31 o a 400 tons för en pansarkryssare. 

På grund af frågans utomordentligt stora betydelse är 

det ej osannolikt, att tredubbla bottnar med betydligt förstärkt 

innerbotten komrna till a nvändning å de jätteslagskepp, hvilka 

för närvarande planeras, trots den ökning i deplacement och 
kostnad, som häraf betingas. 

Att emellertid effekten af minsprängning icke med nöd

vändighet blifver tillintetgörande, därest icke minans spräng

verkan förstärkes med af densamma framkallade explosioner 

i ammunitionsd urkar m. m., därpå utgör den lilla japanska 

pansarkryssaren Chiyoda ett exempel*) (Se bifogade skiss, 
fig. 4.) 

Fig. 4. 

-
Denna kryssare om 2 450 tons deplacement råkade med 

styrbords bog stöta mot en på 5 m. djup förankrad rysk mina, 

efter hvad det tros laddad med 54 kg. häftigt sprängämne. 

·X") Följande uppgifter beträffande Chiy oda äro lämnade af kom

mendörkapten Lindberg, som inhämtat dem vid besök å det skadade 
fartyget. 
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Stöten kändes enligt chefens utsago som om fartyget fått ett 

starkt slag underifrån med en väldig hammare. Alla, som 

befunno sig i den förliga delen af fartyget, kastades omkull. 

Vattenuppkastet var obetydligt, högst ett par meter öfver re

lingen . 
Explosionen inträffade ej långt från 12 cm. och 47 mm. 

<lnrkarne. Af märken under däck synes, att 12 cm . grana

terna slungats upp mot pansardäck utan att dock krevera. 

När durken sedermera kunde undersökas, befunnos samtliga 

g-ranater liero-a huller om buller. 
bb . 

Af besättningen dödades eller ::;kadades langnmgsman-

skapet för de förliga durkam e; dessutom sårades en del fo lk 

på däck af kringkastade föremål. Genom langni ngstrummorna 

"Strömmade giftiga explosionsgaser upp till trossbotten och däck, 

<lrsakande att 24 man döfvades och under flera timmars tid 

förb lefvo sanslösa. 
Skadorna å fartyget voro fö ljande, orn styrbord: 7 spant 

voro splittrade och bordläggningsplåtarne sönderslitna, så att 

€tt 6 m. långt hål uppkommit, sträckande sig i höjdväg från 

strax u n der pansarhyllan till innerbotten; rund t omkring detta 

hål var sidan in tryckt, och hade skadan en utsträckning i 

längd af 9 m. samt sträckte sig ned till kölen, som var bräckt 

på en längd af 1,8 m.; 
orn babord var en icke obetydlig inbuckling af botten på 

motsvarande plats, där stöten träffat om styrbord. 

Tvärskeppsskottet närmast akter om det fyllda rummet 

{kolboxskott) gaf vika för vattentrycket, men aktra kolboxskot

tet höll tämligen. Tvärskeppsskottet närmast för om det vat

tenfyllda rummet förblef oskadadt, likaså pansardäcket. Vikten 

af det inkommande vattnet uppskattas till omkring 200 tons. 

Sedan förskeppet nedsjunkit vid pass l m., inträdde 

jämnviktsläge, och fartyget kunde för egen maskin och an

vändande af mycket sakta fart ingå till hamn. Provisorisk 

tätning verkställdes af dykare på så sätt, att 4 svåra balkar 

lades horisontellt på något afstånd från hvaranclra öfver och 

närmast vid sidan af hålet samt försäkrades till fartygssidan 
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med starka förskrufningar; till dessa balkar fästes träplan och 
därutanpå dubbla lag af segelduk. Efter denna provisoriska 
tätn ing befanns fartyget kunna utan risk gå med änd~ till 
12 knops fart. 

Bättre skydel Del vis på grund af fallet Chi y o da har blifvi t ifrågasatt, 
för durkar. huruvida icke ett något så när effektivt skyeld mot fartygens 

fullständ iga tillintetgörelse get.JOm rninsprär1gning skulle kunna 
vinnas pa enklare sätt än med tred u bbla bottnar endast gen~m 
att höja durkarne, så att de komma längre från fartygsbotten, 
samt bepansra deras botten och eventuellt sidor. Denna ut~ 
väg synes i alla händelser vara utfö.rbar å fartyg sådana som 
våra l:a klass pansarbåtar, å hvilka fordran på litet djupgå
ende gör sig starkt gällande, hvilken fordran icke torde till
låta att använda en konstruktion med tredubbla bottnar. 

Anledningen 
till en del Ett spörsmål af yttersta intresse för skeppsbyggeriet är 
ryska far- elen omedelbara anledningen till att en hel del slagskepp och 

tygs o under- kryssare gått under. Visserligen känner man i de flesta fall 
gang. med tämligen stor säkerhet, huru de skado~- uppkommit, h vilka 

i sina verkningar blefvo så olycksdigra. Några exempel må 
här anföras: Petropavlosk, Hatsuse och Yashima gin go till 
botten efter u::insprängning; Borodino sjönk efter en ombord 
rasande, häftig eldsvåda; N a vari u sjönk hastigt efter att b af va 
träffats af fyra torpeder, däremot lyckades Sissoi Velikij, N achi
mov och Wladimir lVlonomacb, som alla voro skadade af ar
tillerield och nattetid torpederades, att hålla sig Bytande till föl
jande f. nL, då äfven de gin go till botten; Osljabja, Alexancler 
III, Svetlana och Usakov sänktes af artillerield· Suvurov som 

' ' 
efter föregående artilleristrid var synnerligen illa åtgången, fick 
nådestöten af en torped. 

Men i fråoaa om den ornedelbara anleclninO'en till kata-
'=' 

strofen är man ännu inskränkt til l gissningar utom i ett fall, 
Rurik, som efter hjältemodigt försvar s än k tes af si n egen be
sättning~ och det är knappast troligt, att förbållandet någon
sin blifver fullständigt utredt beträffande alla fartygen. 
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Så mycket synes dock vara erkändt, att de nya ryska 
slagskeppen vid 'l'sushima gingo ti ll botten efter att först hafva 
kantrat. Detta förhållande 'kan förklaras därmed, att fartygen 
redan frän början lära haft d'å1ig stabilitet, hvilken ytterligare 
försämrades genom den betydande kvantitet extra kol, som 
medfördes. Genom denna tyngd nedtrycktes fartygen til lika, 
så att det är möjligt, att de{l tjocka pansargördeln låg under 
vatten. I elen rådande sjöhäfningen lwr rlå vatten kunnat ir1-
t ränga i förskeppet genom skotthål vare sig uti eller tätt ofvan
för den tunna pansargördeln samt sprida sig öf\'er förliga de
len af pansardäck, ytterligare minskande stabiliteten, hvilken 
t ill sist blifvit otillräcklig, så att fartygen af sjögången kantrat. 

Antagandet, att fartygen gått under på nu nämndt sätt, 
finner stöd i amiral Nehogatoffs rapport angående Osljabjas 
u ndergång. Detta fartyg nppgifves hafva tagit in en stor 
kvantitet vatten i förskeppet, medförande betydlig ändring af 
fartygets vattenlinje, samt hafva kantrat uneler på.g:'cende- på 
grund af tilloppsrörens små dimensioner långvarigt - arbete 
att genom vattenfyllning af aktra clurkarua återföra fartyget 
på en vattenlinje, parallell med dess ursprungliga. 

Af ofvanstående kan den slutsats dragas, att pai1sarfar- Några sint-

tyg, hvilkas vattenlinjepansar icke sträcker sig ut mot stäf- satser. 

varna, framför allt förstäEven, och hvilkae förskepp icke äro 
pansarskyeldade järnväl ett ;3tycke öfver vattenlinjepansaret, be-
finna sig i ett vanskligt läge vid strid, i synnerhet i händelse 
af sjöhäfning. Vidare byggande af pansarfartyg med delvis 
oskyddad vattenlinje förut bör därför icke äga rum, och de 
små mariner, h vilka i likbet med elen svenska, i afsikt att ned-
bringa deplacementet, byggt pansarbåtar och pansarkryssare 
med ofullständigt Yattenlinjeskydcl, tvingas påtagligen att vid 
nybyggnader väsentligt öka deplacementet, om fartygen skola 
kunna nöjaktigt bepansras. 

Några andra lärdomar, som redan nu kunna dragas från 
kriget, äro: 

att god utsikt fiunes att kunna lokalisera yerkan af en 
torped träff; 
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att fartygen böra förses med anordningar, som möjlig
göra att i händelse af slagsida eller förändrad st y riastighet 
hastigt åter bringa dem på rät köl; 

att alla öppningar i pansardäck, h vilka under strid kunna 
vara tillstängda, t. ex. nedgångar, böra förses med vattentäta 
pansarluckor, och att öfriga hål i pansardäck, såsom skorste
nar, ventilatorer och rnaskinkappar, hvilka icke kunna till
stängas, böra, för att hindra granatskärfvor att skada vitala 
delar, förses med pansargaller; 

att militärmaster utgöra en fara och böra borttagas; 
att strålkastarna böra såvidt möjligt beredas pansarskydd 

vid strid under dagen; sam t 
att större säkerhet beredes mot afbrott, orsakadt af un

der strid erhållna skador genom användande af forceradt!drag 
med luftinprässning i slutna askugnar än med luftinprässning i 
slutna eldrum. 

D~n engel- Den sedan flera år tillbaka i England arbetande pann-
s .:.a pann- . , . . " . 

kommitteens komtmtten har efter 1 stor skala utförda, langvanga ocb dyr-
betänkande. bara försök den 12 juni 190-l afgifvit sitt slutliga betänkande. 

Såsom. redan i fjolårets årsberättelse anfördes, har kom
mitten icke funnit anledning frångå sin i en i maj l G02 af
gifven rapport uttryckta åsikt, att Bellevillepannor icke vidare 
böra anskaffas för engelska flottan. Med denna panntyp hafva 
dock, enligt rapporter från sjögående befälbafvare, goda, ja, i 
många faU utmärkta resultat vunnits under de sista åren, se
dan personalen blifvit mera förtrogen med dess skötsel, och, 
att döma efter uttalanden i engelska militära tidskrifter, synes 
kommitteens utdömande af Bellevillepannorna hafva väckt för
våning. 

Af de till slutlig pröfning upptagna fyra panntyperna,. 
nämligen Babeock & \Vilcox, Niclausse, Durr och groftubig 
Yarrow - det är att märka, att bedömmandet endast afsåg 
panntyper, lämpliga a t t an vända å slagskepp och kryssare -
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anser kommitten, att Babeock & vVilcoxpannan af typ Hermes 
samt Yarrowpannan af typ Medea äro tillfredsställande och 
kunna installeras utan vattentankpannor å såväl slagskepp som 
kryssare. H vardera af dem har sina särskilda fördelar och 
först efter en lång tids erfarenhet. anses kunna afgöras, hvil
kendera är att föredraga. 

Då det torde erbjuda intresse att se, hvilka modifikatio
ner - hufvudsakligen för erhållande af bättre förbränning -
som under försöken utförts med de båda förordade pannty
perna, och då dessutom Yarrowpannan af typ Medea afviker 
från de i svenska flottan använda Yarrowpannorna samt Bab
eock & Wilcoxpannan torde vara föga känd här i landet, bi
fogas ritningar å sagda pannor, jämväl utvisande de under 
försöken gjorda ändringarne. 

Fig. 5. 

Yarrmrpannan (6g. 5) torde ej erfordra någon förklaring. 
Dess väsentligaste skiljaktigheter från våra pansarbåtars Y arraw
pannor äro: 

att vid framgafveln finnas (i likhet med å Drist!gheten} 
två yttre nedtagsrör till h varje vattensamlare; 

att en skyddsmur inlagts mellan de båda tubsatserna. 
under ängsamlaren; 



-48 -

att två 102 mm. luftrör upptagits i bakre gafyelmuren 
(juni 1903); samt 

att de två innersta tubraderna å !war sida i -! pannor 
bockats på platsen till 32 a 38 mm. kurva och två pannor 
utbytts mot tuber, böjda till 76 mm. l~urva . 

Babeock & \Vilcox-pannan af typ H ermes är framställd 
å fig. 6; de två öfra figurerna utvisa l)anmm med undanta o· 

l o 

af eldstaden, i dess ursprungliga skick (elen prickade tubraden 
borttogs uneler försöken), de två undra figurema utYisa eldsta
d ~n med de i december 1903 tillkomna hål en för innsläpp
mng af tryckluft vid framgafveln och Yanlig Juft (6 bål) Yid 
bakgafveln. En kort förk laring af fig. 6 torde vara på sin 
plats. A är ängsamlaren; B främre vattensamlaren , genom 
rören C i förening med ängsamlaren; D bakre yattensamlaren , 
förenad med ängsamlaren genom rören E; F upptagsrör och 
G yttre necltagsrör. 

Fig. 6. 
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Ehuru Durrpannan icke vann kommittens förord och så
ledes icke kommer att införas i engelska marinen, samt elen 
äfven tyckes vara på god väg att rymma fältet i den enda 

1uarin, där den egentligen förekommit, nämligen den tyska, 
kan det vara af intresse att se de förändringar i sättet för 
förbränningsprodukternas ledande som kommitten under sina 
försök med godt resultat utfört å ett par dylika pannor, ty 
dessa förändringar kunna tillämpas äfven å andra panntyper 
af liknande form. Fig. 7 framställer en af Medusas Dörr
pannor ; de båda öfversta figurerna n t visa de nrsprungliga an
ordningarna för att leda förbränningsprodukterua sick-sack-vis 
uppåt och de båda understa figurerna den sommaren 1903 å 
två pannor gjorda ändringen , bestående i att ledareplåtarna 
lades med lämpliga ·mellanrum på öfyersta tubraden, hvari
genom genomsläppningsarean på denna plats minskades men 
förbränningsproduktern a obehinclradt kunde sprida sig bland 
de underliggande tubraclerna. 

Fig . 7. 

T ·idshift i SJöuäsendet. 4 
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Ur ofvannämnda kommittes betänkande må vidare an
föras följande: 

De föreslagna båda panntyperna äro visserligen dyrare att underhålla än vattentankpannor, men de draga billigare underl:ållskostnader än de andra pröfvade typerna. 
Den högsta uppnådda termiska effekten var nedanstående; 

Motsvarande 
Termisk förbrän-Panntyp. effekt i ningshastig-
procent. het i kg. per 

m 2 rostyta. 

Babeock & Wilcox ............................. . 81 98 
. Niclausse .................................. -............ . 69,8 68 
Därr ...................................................... · 61,7 88 
Yarro1.v ............................ 00 ................. . 73,7 88 
Belleviile 000 ... 00 .... 00 ........... oo ... oo· .............. . 75,3 \:l8 l Vattentank ........ . .................................... ! 82,3 98 

Den torraste ångan lämnade Y arrow- och Babeock & \Vi! cox-pannorna. 
Vattenförlusten var å alla pauntyperna ganska ringa. 
I fråga om inre undersökning och rengöring befanns Yarrowpannan erfordra minst arbete och tid, beroende på att tillträde till alla tuberna erhålles genom att blott borttaga de tre manhålsluckorna å ängsamlaren och vattensamlarne. I Babeock & Wilcoxpannan är tubernas innersida mera svåråtkomlig, emedan t v å små luckor skola borttagas för h varje tub. Diirrpannan krärver ännu längre tid och arbete, likaså Niclaussepannan. 
Yttre tubrengöring kan med tillhjälp af luftstråle, då pannan är påeldacl, delvis verkställas å såväl Yarrow- som Babeock & \Vilcox-pannorna. En afsläckt Yarrowpanna kan fullständigt rengöras på samma sätt (om omedelbart efter afsläckning kan utan olägenhet användas ångstråle), enär tuberna då kunna bestrykas från tre riktningar, nämligen från eldsta-
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J pannaus framo·afvel och tubsatsens yttersida (röldådan). (len, <· o 
Den yttre tubrengöringen å Dii.rr-, Niclausse- _och Babeo:k & Wilcox-pannorna kan icke ut[öras så fullständ1gt med ~m~re ··n att tuberna utdragas, emedan tubradernas antal ar ratt :tort och de här och hvar befintliga anordningarna för förbränningsprodukternas ledande bindra vissa tuber att åtkom-

s fo .. r sotniuo· Det bör i detta sammanhang beaktas, att ma o· . . • hvarj e för erhållande af bättre ekonormsk effekt vrdtageu at-gärd i form af vattenväggar ar två t~bra~er, plåtar m. m., hvilka leda förbränningsprodukterna, forsvarar yttre tubren-
göring. 

.. I alla de fyra pröfvade panntyperna hafva de narmast 
elden belägna tubraderoa visat benägenhet att vid for:erad eldning böja sig. H vad Yarrowpannan beträffar, har m gen oläo-enbet förmärkts häraf, dock förordar kommitteu, att dess nät~mast elden befintliga tubrader hädanefter gifvas en böjning 
af omkring 25 mm. . I Yarrowpannan minskas temperaturen af förbrännmgs-
produkterna betydligt, innan de komma i be_röring med pa~.r~kåpan. Denna sistnämnda skadas därför mmdre ät_l å -~e ~triga panntyperna, å h vilka den del vis är åtkomhg for forbränningsprodukterna, innan de passerat genom tubsatseu. 

Beträffande förmåga att tåla forcering står Yarrowpannan främst och kan enligt kommittens mening utan risk utsättas för hård forcering. DL1rrpannan bör ej drifvas högre än till 171 kg. förbränningshastighet, Niclaussepannan knappast 
så högt. 

Kommitten betonar ännu en gång det kända förhållan-
det, att vattenrörpannor kräfva större skicklighet af eldrums: personalen än vattentankpaunor; dock anses Yarrow~annan pa grund af måttlig rostyta och jämförelsevis stor höyl af eldstaden vara lättare att elda än de ö[riga pröfvade panntyperna. Kommittens uttalande, att »godt resultat kan likväl erhållas med Yarrowpannor med nyembarkerad eldrumspersonal_», är 
glädjande för vår marin, hvars fartyg under stor del af året 
icke hafva besättning embarkerad. 



Yarrow
pannan. 
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Diirrpaunan var af de pröfvade panntyperna den enda, 
som hade snorclningar för ångans öfverhettning. Ångan pas
serar nämligen i denna panna efter uppkomsten i ångsamla
ren, innan den afgår i ångröret, genom ett system af F ieldska 
rör (se fig . 7), hvilket uppvärmes af förbränningsprodukterna. 
Denna anordning visade sig emellertid ej vara af större värde, 
och öfverhettningen blef ringa, äfven då temperaturen i skor
stenen af förbränningsprodukterna var normalt hög. 

Automatisk matning har visat sig obehöftig i groftubiga 
Yarrowpannor samt Babeock & \Vilcoxpannor, hvilka rymma 
jämförelsevis mycket vatten . 

De resultat, till hvi lka kommitten kommit beträffande 
pannornas största ängproduktion i förhållande till vikten, sy
nes af följande: 

P ann typ. 

Babeock & \Yilcox .......................... ............ ........ . 
Niclausse ...................................................... ....... . 
J)i1rr ....... ....... ...... ................... ... . ........ . ··><· · ....... . 

~~:~~:~~~ . 

Vikt i kg. af 
den per 

ti.mme bilda
de angan per 
l eng. tons 

, pannvikt. 

l 

186 
163 
228*) 
217 
179 
134 

Yanowpannan har uneler det gångna året vunnit ytter
lignre anseende och spridning, äfven å större fartyg, detta sist
nämnda delvis till följd af elen engelska pannkommittens ofvan
nämnda utlåtande. 

?:·) Denna siffra torde vara felaktig, ty skäl saknas, hvarför Dii.n
pannan i detta afseende skulle stå närnnvärdt högre än Kiclansse
pannan. 
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Erfarenheten har visat, att denna panna, som på grund 
af sina raka tu ber från början mottogs med ett visst misstro
ende, ej minst i England, står ganska högt i fråga om oömbet 
och förmåga att tåla forcering; dess enkelhet har aldrig varit 
omtvistad. Däremot hafva såsom brister hos Yarrowpannan 
framhållits dess ogynnsamma ekonomiska effekt samt, dock 
bufvudsakligen beträffande srnärre pannor, svårigheten att vid 
gång till och med vid ganska moderat eldning undvika, att 
en större eller mindre eldflamma slår upp ur skorstenen. 

H vad den förra af dessa anmärkningar beträffar, torde 
vara tydligt, att en panna, h vari förbränningsprodukterna från 
eldstaden gå kortaste vägen genom tubsatsen direkt till skor
stenen utan att på något sätt ledas, så att de tvingas att före 
bortgången genomstryka en större del af tubsatsen, vid lifii
gare förbränning icke förmår att fullständigt tillgodogöra sig 
det utvecklade värmet. Detta fäThållande motsäges icke af 
Y arrowpaunans i det föregående omnämnda ganska goda ter
miska effekt vid liten förbränningshastighet. 

Yarrowpannans underlägsenhet i ekonomiskt afseende 
framträder hufvuclsakligen vid jämförelse med för smärre far
tyg afseelda kroktubiga pannor, speciellt torpedbåtspannor, ty 
å ena sidan ökas värmeförlusten i Y arrowpannorna j u lägre 
dessa äro, och å andra siclan hafva fl era konstruktörer af krok
tubiga pannor lyckats att genom vattenväggar m . m . leda föL 
bränningsproclukterna horisontellt (t. ex. Normand och du 
Temple Guyot) eller vertikalt (t. ex. Schulz), så att de hinna 
fullständigt förbrinna och därefter afgifva sin värme till pan
nan, innan de bortgå till skorstenen. Yarrowpannan, h vars 
konstruktion med raka tuber förutsätter en relativt jämn upp
värmning af hela tubsatsen, torde icke utan risk för haverier 
kunna erhålla elylika anordningar. Försök att på andra sätt 
förbättra dess ekonomiska effekt - senast genom att öka tub
satsens bredd med ett par tubrader - hafva däremot icke 
varit utan framgång. 

Frånvaron af vattenväggar å Yarrowpannan medför emel
lertid, såsom i det föregående finnes antydt, den fördel, att 
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sotning lätt och fullständigt kan utföras, hvilket icke alltid är 

förhållandet å andra pannor, och, då god sotning spelar en 

mycket viktig roll för pannans ekonomiska effekt, kan det där

för efter en tids tjänstgöring inträffa, att Yarrowpannan läm

nar lika godt ekonomiskt utbyte, som pannor, hvilka i sotfritt 

tillstånd äro densamma öfverlägsna. 

Fullständiga sotningsanordningar för ångstråle finnas i 

svenska flottan å Mode, bvars pannor som bekant tillverkats 

i ~ngland, och synes det vara allt skäl att införa sådana äfven 

å här i landet till verkade Y arrowpannor. Tubernas placering, 

tillika med frånvaron af sotluckor å panngafveln tvärs för tub

satsen, å de här i landet tillverkade Yarrowpannorna medgif

ver emellertid icke att fullständig ängsotning kan å dem verk

ställas från panngafveln på sätt å Mc1de med utmärkt godt 

resultat sker, utan att pannan dessförinnan behöfver afsläclms. 

En jämförelse i ekonomiskt afseencle mellan Y arrow- och 

Thornycroftpannorna, hvilken kan vara af intresse, efter som 

den senare panntypen af någon anledning nyligen införts i 

vår flotta, erbjuder sig från de båda japanska jagarnas Ka

sumi och Sbirakumo gång från England till Japan. Den förra 

jagaren är byggd hos Y arrow och den senare bos Tlwrnycroft, 

de äro försedda med pannor af respektive konstruktörers 
modell. 

Kasumi brände uniler gången 678 tons kol på en distans 

af 12504' och tillryggalade således 21'.6 per ton kol, under clet 

att Shirakumo brände 77 5 tons kol på en distans af 12 -±-t~' 

eller 16'.05 per ton kol. Det är dock att märka dels att Tbor

nycroftpannan icke åtnjuter anseende att vara särdeles ekono

misk, utan i detta afseende öfverträffas af åtskilliga andra 

kroktubiga pannor, dels att de båda nämnda jagarnelära vara 

lika med de till svenska fiottau levererade Mode och Magne, 

och att alltså 'l'hornycroftbåten är något större än clen andra. 

Beträffande senast utförda leveranser af jagare till en

gelska fiottan är förtjänt af uppmärksamhet, att de af Yarrow 

levererade fartygen uppnått sin garanterade fart med väsent

ligt mindre blästertryck än hvad öfriga leverantörers fartyg 
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beböft använda, hvilket förhållande gifver vid handen, att 

Yarrowbåtarnas pannor äro rikligare tilltagna än de andra far

tygens, så att de förra fartygen med större säkerhet torde 

kunna under tjänstebruk uppdrifvas till si n a proftursfarter. 

Af det ofvan anförda (jämför äfven eng. pannkommitten) 

torde framgå, att Yarrowpannor vid jämförelse med de rak

tubiga panntyper, som för närvarande användas å slagskepp, 

kryssare och pansarbåtar, i de fiesta hänseenden intaga en 

gynnsam ställning. Äfven de å jagare installerade, höga Yar

rowpannorna visa ett godt resultat, ehuru en jämförelse i eko

nomiskt afseende mecl vissa å denna fartygstyp talrikt rep1 e

senterade, kroktubiga panntyper antagligen icke skulle utfalla 

t ill Yarrowpannans fördel. 
Däremot äro torpedbåtarnas Yarrowpannor i väsentlig 

grad ekonomiskt underlägsna Hera kroktubiga torpedbåtspan

nor, hvilket t. ex. beträffande Normandpannan tydligt fram

går af den hittills vunna erfarenbeten å Plejad (härom mera 

längre fram). Härtill kommer slutligen den mot torpedbåtar

nas Yarrowpannor, allt sedan dessas första införande i svenska 

flottan , riktade, allvarsamma anmärkningen, att det visat sig 

ytterst svårt för att icke säga omöjligt att vid lifiigare för

bränning und vika en eldflamma ofvanför skorstenen, ett för

hålland e, som ännu, trots alla ansträngningar, kvarstår och 

jcke torde kunna undanrödjas endast genom bättre utbildning 

af eldarepersonalen. 
För så vidt man icke lyckas genom konstruktionsförbätt

ringar blifva kvitt denna olägenhet, hvilken framför allt å tor

pedbåtar är beklaglig, såsom i hög grad försvårande dessas 

uppträdande nattetid, synes densamma, oafse<H pannans öfriga 

egenskaper, vara af den betydelse, att den gör vidare insät

tande af Yarrowpannor å torpedbåtar ur militär synpunkt sed t 

ofördelaktigt. 

Under året hafva följande fartyg levererats till flottan, Nya fartyg 

nämligen pansarbåten Manligheten, jagaren l\lagne och torped- för svenska 

båten Plejad; äfvenledes har bevakningsbåten Carl Edholm flottan. 
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blifvit färdigbyggd samt hafva profturerna med undervattens
båten Hajen afslutats. 

nfanligheten. . .. Manligheten skiljer sig föga från föregående pansarbåtar 

af Arans typ utom beträffande inred ningen för manskapet samt 
uppvärmnings- och ventilationssystemet. 

Deu å l\lanligheten för första gången inom svenska flot
tan tillämpade inredningen med skåp och lådor för manska

pets beklädnad och privata tillhörio-heter kräfver visserlio-en 
o o 

rätt stort utrymme, men denna olägenhet motväges mera än 

väl af dess stora fördelar - allt för väl kända för att här 

beböfva upprepas - och det är att antaga , att elen hädan
efter kanuner att tillämpas vid alla nybyggnader. 

Sedan många år tillbaka bar för uppvärmning af flottans 

stridsfartyg använclts ångvärmeledningssystem, på nyaste f[!,r

tyg i förening med et~ af fläktar clrifvet ventilationssystem för 

tryck- eller sugluft. A Manligheten har detta fått vika för ett 

nytt, kombineradt uppvärmnings- och ventilationssystem, base

raclt på, att luften uppvärmes i centrala värmekammare genom 

beröring med ett af ånga upphettadt rörsystem, hvarpå elen 

clrifves genom trummor till de olika rum, som skola uppvär

mas och ventileras. Tre sådana värmekammare finnas å Man

ligheten, en för akterskeppet och två för öfriga delar. 

Lufttrummorna utmynnade till en början upptill i rum

men, såsom lärer vara brukligt vid uppvärmning af lokaler i 

land, såsom sjuksalar m. m., i syfte att minska draget; den 

begagnade luften erhåller då aflopp nedtill i rummet. Denna 

anordning går dock icke att med fördel tillämpa å fartyg, enär 

betingelsen för elensamm as effekti vi te t, nämligen ett i öfrigt 

stängdt rum, icke förefinnes ombord, där som regel luften kan 

obehindradt utströmma genom öppna dörrar, skylight, venti

ler m. m. Om således elen varma tilloppsluften till en hytt 

inkommer upptill, söker elen sig ut genom dörren utan att 

dessförinnan hafva uppvärmt hyttens nedra del. Temperatnr

skillnaden upptill och nedtill i hytten blifver uneler sådana 
förhållanden vin tertid olidlig. 
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På grund af redan under profturerna vunnen erfarenhet 

detta afseeude, neddrogas lufttrummorna å trossbottnarna och 

i kaj utan, så att den varma luften utblåstes vid undra däcket; 

därigenom vanns en betydlig förbättring. I hytterna m. fl. 

platser företogs icke motsvarande förändring. . 
De resultat, som med Manlighetens värmesystem vunmts 

uneler förliclen vinterexpedition, kunna visserligen icke säga:,; 

.bafva varit tillfredsställande i hvacl rör kajuta och hytter, och 

torde detta hafva berott på, dels att fl ertalet rör utmynnade på 

olämplig plats i hytterna, dels därpå, att värmekammaren för 

det aktra systemet är väl liten, så att luften ej hinner att 

blifva uppvärmd till nog hög temperatur, innan den utgår i 

trummorna, hvaraf åter följer, att pådragningen till hytterna 

måste för ernående af en dräglig temperatur vara fullt öppen, 

hvilket medför ett häftigt drag. 
H vad däremot trossbottnarna beträffar visade sig värme

systemet fullt tillräckligt och medförde icke besvärande drag. 

I sammanbana härm ed bör framhållas en omständighet 
o 

af sanitär betydelse. U n der sistlidne vinter utfördes å bevä-

ringsafdelningens pansarbåtar luftundersökningar, hvilka visade 

ett lysande resultat - relativt såväl som absolut·- å Man

ligheten, i det att luftens kolsyrehalt nattetid å denna pansar

båts trossbottnar endast uppgick till en ringa del af dess värde 

·å de öfriga pansarbåtarne. Å Manligbeten motsvarade luften 

till och med de fordringar, som ställas på vanlig rumsluft, då 

elen däremot å de and ra pansarbåtarna erhöll vitsordet myc

ket dålig. 
Därtill kommer, att central luftuppvärmning synes ställa 

sig billigare samt är vida lättare att hålla i lag än lokal åog

värmeledning. 
Då således systemet att med varmluft från central värme

kammare uppvärma och ventilera fartyget visat sig besitta 

mycket stora förd elar ur ventilationssynpunkt och är ekono

miskt fördelaktigt, samt då detsamma utfallit gynnsamt för 

uppvärmning af trossbottnar o. d. större rum, synes det ut

göra ytterligare ett steg framåt för ökande af våra fartygs be

boelighet. Att, på grund af den hittills vunna, ogynnsamma 
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erfarenheten från Mauligheten, definitivt förb.sta detta system 
för uppvärmning och ventilering af smärre rum, såsom hytter, 

. torde vara förhastadt, ty det förefaller möjligt, att resultatet 
blifvit annorlunda, om aktra värmekammaren varit effektivare 
och rören utmynnat i hytterna bordvarts, nedtill, längst borta 
från dörren i stället för upptill, midskepps och stu ndom nära 
dörren, som nu var förhållandet. Först efter ytterligare prof 
med varmare luft och bättre platser för insläppningsmunstyc
kena kan därför afgöras, huruvida centralvarmluft-systemet 
lämpar sig för uppvärmning af hytter o. d. små rum. 

Af öfriga nyheter på .Manligheten må här blott nämnas, 
att ångsluparuas in- och utsättning försiggår medelst en hiss
bom och hanfot samt att fartyget erhållit askejektorer, utslun
gande slagg och aska med vattenstråle, ismaskin och marke
tenteriinredning. Ismaskiaen arbetar med hjälp af fl ytande 
kolsyra samt förmår framställa 14,25 kg. is per timme; 24 kg. 
kolsyra beräknas räcka till 3 000 kg. is. 

:Magne. Med jagaren Magne, som nyligen levererats af firman 
Thornycroft, har en ny jagaretyp på försök införts i flottan. 

Magne är 1,1 m. kortare, 0,1 m. bredare, 0,2 m . mindre 
djupgående och 30 tons tyngre än Mode. Dess skrof är af
sevärdt högre än Modes; härigenom och genom att fartygs
sidan i förskeppet bar en tämligen utfallande form ofvan vat
tenlinjen torde Magne i sjögång taga öfver sig mindre vatten 
än Mode, som med sina vertikala sidor skär rätt genom sjön. 

En annan fråga är emellertid, huruvida icke denna för
.del, som visserligen är mycket behaglig för besättningen, men 
i det hela föga ökar fartygets militära värde - artilleriskjut
ning under betydligare sjögång blir ändock mycket osäker 
från jagare till följd af dessas häftiga rörelser - i någon mån 
är köpt på bekostnad af fartygets förmåga att taga sig hastigt 
fram i motsjö. Vid gång mot sjöu torde nämligen det fartyg, 
hvars utfallande sidor öka dess förmågs att vaka och således 
bibringa detsamma betydliga stampningsrörelser, få sin fart 
reducerad i högre grad än det, hvilket i likhet med Mode med 
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sitt ytterst skarpa förskepp vakar sämre, men h vars w haleback 
]ätt atleder öfverbryta ud e sjöar. 

I alla händelser skulle det varit af värde, då det nu gäl-
ler att bygga jagare vid våra inhemska verkstäder, att jämfö
rande försök dessförinnan verkställts mellan de båda modell
båtarue Mode och l\1agne för utrönande af deras egenskaper 
under olika förhållanden. 

Magnes maskineri skiljer sig från Modes hufvuclsakligen 
i fråga om matningen. 

Hufvudmatningen sker å Magne medelst två af propeller-
maskinerna oberoende matarepumpar i maskinrummet, hvilka 
suga i hotwellen och trycka vattnet till det i hvarje panna 
befintliga automatiska mataresystemet. Hotwellen bar automa
tisk reglering med fiottör ±ör ängpådragningen till bufvudma
tarepumparne. Om pannornas automatiska reglerin~s~entiler 
stängas, går matarevattnet genom en säkerhetsventil 1 aterled
ning till botwellen. Detta system bar visat sig arbeta väl, 
men tarfvar noggrann påpassning. 

Hjälpmatningen har en pump i hvarje eldrum och har 
ingen förbindelse med pannornas automatiska mataresystem. 

Förvärmare saknas märkvärdigt nog. 
Manövermaskinerna äro af samma typ som den å 1:sta 

klass pansarhMar förekom man de. 
Maskintelegraferna äro af ny konstruktion med axlar och 

koniska kuggväxlar i stället för kedjor. Härigenom vinnes ju 
något större säkerbet för afbrott i ledningarne, och missvis
nino' I)å DTLlllcl af Jednino·ens sträckninz Omöjliggöres ; men för b c b b ~~ 

att flytta visaren ett delningsstreck erfordras ieke mindre än 
ett helt varfs vridning på en ratt, således från full fart fram
åt till högsta möjliga back- visserligen en undantagsmanövet." 
men likväl en manöver, hvars snabba utförande under kntt
ska förhållanden kan rädda fartyget - 9 hvarf på hvardera 
maskintelegrafen. 

Svarste1egrafer, som med detta system äro mindre be
höfli o·a saknas och ersättas af en elektrisk klocka, genom hvil-

"'' ken maskinisten kan tillkännagifva, att en ny order mottagits 
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wed maskintelegrafen. Instrumentet måtte besitta andra och 

11181
·a betydande fördelar än de nyssnämnda, enär det i annat 

fall förefaller förvånande, att det k u n n at accepteras. Äfven 
waslöntelegrafernas placering å bryggan väeker förvåning. 

Fig. 8 utvisar en af Magnes fyra Tbornycroftpannor, 
bvars hufvuddelar äro följande: A ångsamln.re , B midtelvat
tensamlare, C sidovattensarnlare, D upptagsrör i tre knippen, 
E inre nedtagsrör till midt.elvattensamlareu , F yttre nedtags
rör till sidovattensamlaren, G luckor hvarigenom luft inkom· 
mer samt under vägen till rostema passerar innanför den yttre 
pannkåpan och förvärmes. Vattenväggar för förbräuningspro· 
dukternas ledande förekomma på sätt fig. 8 utvisar (de strec· 
kade tuberna) . 

Den automatiska matareanordniugen , se fig. 9 och 10, 
består af en flottör a, sittande på en omkring axeln b rörlig 
häfstång c. Flottören, som för att motstå ångtrycket blir gan
ska tung, balancm·as af en motvikt d. Från stången c utgår 
spindeln till matareregleringsventilen e (synlig i detalj å fig. 
10.) Flottörens läge och därmed vattenhöjden kan regleras 
genom den utanpå ängsamlaren befintliga ratten f, hvilken 
verkar på det omkriug fasta axeln h rörliga oket g, som i sin 
andra ände u p p bär axeln b. 

Fig. 9. 

Eldstadens höjd förminskas ansenligt af midteltubsatseu , 
hvilken omständighet tillika med frånvaron af lufttillförsel 
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ofvanför rosterna menligt inverkar på förbränningen. För

bränningsprodukterna ledas visserligen i vertikal led genom 

tubsatsen, hvarvid tillfulle till efterförbränning gifves, men det 

har dock visat sig svårt att vid högre farter undvika eldflam

mor ofvanför skorstenarna. 
Pannorna äro svåra att sota. 
Resultatet af Magnes leveransprof finnes införclt följan

de tabell. 

JIIIeclium af uppnådela värden. 

Fart .. ............. ........ . .. ........ . ...... .. knop 
Indik. hkr .......................... ....... 000 st. 
Blästertryck: f. eldrum .. .. ... .. .. ... mm . 

a. )) . ..... ..... . )) 

Kolåtgång pr timme ... .. ........... ko-
b' 

Ångtryck: f. eld rummets pannor )) 

a. )) )) )) 

styrborr1s H. T. C ...... )) 

)) M. T. C . .. . )) 

)) L . T. C ..... .. )) 

babords H. T. C .... .. . )) 

)) M. T. c ....... )) 

)) L. T. C .... ... )) 

Vaccum: styrbord . ... . ... ... . . . .. . 

babord ........ .... . ... ... ...... )) 

8 timmars 
kol prof. 

15 

469 

13,5 
4,6 
1,66 

-0,04 
5,46 
1,95 
0,12 
0,88 
0,86 

3 timmars 
forcerings

prof. 

30,713 
7 706 

59)max.64) 
63(max. 70) 

16,8 
16,+ 
16,1 

8,6 
3,2 

16,2 
9,2 
3,! 
0,71 
0,7! 

Plejacl, modellbåten för våra nya l:sta klass torpedbåtar, 

är levererad af firman Normand. Jämförd med torpedbåtarne 

af Blixt typ är Plejad l m. kortare, 0,+ m . smalare och 0,5 

m. mera djupgående akter samt 5 tons tyngre ; dess konstruktions

linjer skilja sig rätt afsevärclt från Blixt-typens. Plejacl gör i 
sin helhet ett synnerli gen solid t intryck både h vad form och 

arbete beträffa. 
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Denna torpedbåts förnämsta fördelar framför Blixt-typen 

äro som bekant dess till öfver 2() knop uppgående fart samt 

45 cm. torpeder. Härtill kan läggas, dels att med god eld

ning och lagom blästertryck eldflammor torde kunna helt och 

hållet unelvikas öfver skorstenarne, dels att dess framdrifnings

roedel äro synnerligen kolbesparande, hvadan fartyget, som 

äger en kolkapacitet af 20 tons i briketter eller 16 a 17 tons 

i vanliga kol , har hetydli gt större aktionsradie än våra l:sta 

klass torpedbåtar med deras till 18 tons (Blixt, Meteor och 

Stjerna 22 tons) uppgående kolförråd. 
Såsom exempel å kolåtgång må här anföras det under 

årets kusteskader utförda 4-timmars uthållighetsprofvet med 5/& 
af torpedbåtames vid leveransprofturen uppnådda bögsta fart. 

Plejad löpte då med 21,55 knop, och dess kolåtgång uppgick 

till 962 kg. per timme, under det att medeltalet för de öfriga 

i profvet deltagande 9 st. 1:sta klass torpedbåtarue uppgick 

till 19,4 knop med en kolåtgång per timme af 1681 kg. Plejacl 

brände således endast 57,3 proc. af de öfriga torpedbåtarnas 

kolåtgång trots 2,15 knops högre fart. 
Äfven om någon del af dettR. resultat är att tillskrifva 

bättre bränsle - Plejad brände Anzinbriketter, de öfriga tor

pedbåtarne vanligt kol - återstår dock, såsom ock af somma

rens erfarenhet i öfrigt bestyrkes, en högst betydlig skillnad 

till P lejacls förmån. 
Båda pannrummen ligga å Plejad för om maskinrummet. 

Fartyget har inre elektrisk belysning. 
Rodret (balansror) är något skefrad t, på akterkant styr

bord öfver och på förkant babord öfver, för att motväga pro

pellerns benägenhet att vid framfart bibringa fartyget babords 

gir. Enligt kontraktets bestämmelser skulle till olikhet från 

de franska torpedbåtarna förroder icke apteras. Härigenom 

hafva Plejads svängningsegenskaper blifvit und erlägsna våra, 

med förroder försedd a, akter ut uppskurna torpedbåtars, men 

de äro dock öfverlägsna de äldre l:sta klass torpedbåtarnas 

med förrocler . 
Propellern är fyrbladig och af något större diam eter än 

de öfriga torpedbåtarnas. 
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Maskinen å Plejad skiljer sig liksom själfva skrofvet vä
send tligt från Blixt-typens. Här må endast påpekas några 
mera anmärkningsvärda saker. 

Kondensortuberna äro, för undvikande af tubläckor, pres
sade till tubplåtarue på samma sätt som panntuber; deras nöd
vänd iga expansion vid uppvärmning sker utan påfrestning, 
därigenom att de äro något böjda. 

Cirkulati onspum p i egentlig mening saknas, utan baseras 
kondensorns afkylning på af farten uppkomm en själfcirkula
tion. För att vid backning eller stillaliggande erhålla erfor
derlig kallvattenscirkulation användes antingen en liten centri
fugalpump , kapabel att vid still aliggand e håll a 0,6 kg. vacuum , 
eller en ejektor. Ifråga varande cirkulationssystem har u n der 
sommarens eskaderöfningar fungerat mycket til!Iredsställande 
och medförde bland annat den förd elen, att cirkulationen aldrig 
förhindrad es af sjögräs, hvilket förhållande icke var ovanligt 
å de andra torpedbåtarna . 

J\'Iatarevattnet filtreras med svamp, enligt hittills vunnen 
erfarenhet med utmärkt godt resultat; dock torde Plejads filtra , 
hvilka fordra ytterst noggrann rengöring och skötsel, icke vara 
så lätta att unelersöka och hålla rena som filtra af elen å Mode 
befintliga konstruktionen, hvilka i detta afseende synas vara 
oöfverträffade och hvilkas filtrerförm åga visat sig fullt effektiv 
med där ombord använd grafitsmörjning. 

Mr Normand fäster stor vikt vid förvärmnin g af matare
vattnet såväl för pannornas bestånd som framför allt för höjan
de af den ekonomiska effekten, ocll han torde vara elen kon
struktör, som hittills drifvit förv ärmningen högst. Såsom 
exem pel å den betydande förvärmning (medelst ånga), som 
presteras å Plejad, må anföras, att vid leYerans-fullkraftsprof
vet uppgick matarevattnets temperatur ända till 116 grader 
samt uppgifves af N ormand variera mellan denna siffra vid 
högsta fart och 95 grader vid 10 knops fart. I förbi gående 
må nämnas, att förvärm are för matarevatten , förvånande nog, 
saknas å flottan s far tyg med unelan tag af å tre af » modellbå
tarna», nämligen Komet, Mode och Plejad. 
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Plejads slidomkastning är i likhet med Frejas baserad 
på kombinerad band- och ångkraft och medgifver icke lika 
snabba maskinmanövrer som den å våra öfriga l :sta klass tor
pedbåtar använda konstruktionen. 

Cy lindrarnes uppvärmning är fullständigt genomförd, i 
det att ångjuckor finnas såväl i lock och botten som runclt 
cylindrarna. Af:loppsångan från ängjackorna användes uneler 
gång att drifva t:läktarne, hvarigenom äfven åsyftas en kraftig 
omsättning af ängjackornas ånga mod ty åtföljande bättre cy
linderuppvärmning. 

Fannmatningen sker direkt till pannorna med till stora 
maskinen kopplade matarepumpar; dessutom finnes i maskin
rummet en reservmatarepump, gemensam för båcla pannorna. 
Automatisk matarereglering finnes icke, men ingen svårighet 
har likväl visat sig att hålla vattenhöjden. För att vid gäng 
med båda pannorna underlätta bållandet af samma ångtryck 
och vatten höjd i dem båda, äro de förbundna dels med ett 
tämligen groft rör, förenande båda ångrummen, dels med ett 
smalare rör placeradt vid undra tillåtna gränsen af vattenytan. 

F ig. 11 utvisar en af Plejads båda Normand pannor med 
återgående flamma, den typ som användts å sist byggda fran
ska torped båtar. 

Då denna panntyp visat sig vara mycket god och tvif
velsutan kommer att användas å våra nya torpedbåtar, skall 
här lämnas en tämligen ingående beskrifning på densamma. 

Normandpannan företer mycken likhet med Yarrowpan
mm, från hvilken den dock väsentligt skiljer sig i vissa afse
endtm_ Så kan vatteneirkulationeu i Yarrowpannan på grund 
af dennas raka tuber baseras på, att de yttre, längst från eld
staden belägna tuberna tjänstgöra såsom nedtagsrör, hvarige
nom särskilda yttre nedtagsrör kunna undvaras (ehuru sädana 
likväl .Qfta förekomma å groftubiga pannor). I Norclmandpan
nan däremot tjänstgör hela den inre tubsats, som förenar äng
och vattensamlarne, såsom upptagsrör , och återledningen sker 
i yttre nedtagsrör. Vidare är Normandpannans upptagsrör 

Tidslcri ft i S;jöväsendet. 5 
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alla något krökta för att vid uppvärmning kunna utvidga sig 
genom ytterligare krökning. Och slutligen ledas i Normand
pannan förbränningsprodukterna medelst vattenväggar m. m. 
i pannans längdriktning genom hela tubsatsen, innan de bort
gå till skorstenen, i stället för att de i Yarrowpannan kunna 
bortgå genaste vägen tvärs genom tubsatsen. 

Hufvuddelarne å Normandpannan äro: A ängsamlare med 
åugdorn, B vattensamlare, C, D och E upptagsrör af 25 mm. 
iure och 30 mm. yttre diameter, till antalet omkring 83.J., F 
yttre nedtagsrör, två vid hvarje panugafvel, de båda vid bak
gafveln placerade betydligt gröfre än dfl båda andra, G rund
järnstag sammanhållande de båda vattensaml~1rne. Upptags
rören utmynna med undantag af yttersta tubraden i ängsam
laren under vattenytan . 

Nyssnämnda eldtäta vattenväggar, bvi lka erhåll as genom 
bopböjning af två bredvid hvarandra liggande tubrader, äro 
anordnade dels mellan de innersta tu braderna å hvar sida, 
med öppning lämnad i nedra delen af tubknippet E, dels mel
lan de två yttersta tubraderna å lwar sida, med öppning läm
nad i öfre delen af tubknippet C. Tubknippena C och D åt
skiljas upptill af en perforerad vertikal plåtskärm (å tvärsek
tionerna vid tubknippena C ocb D antydd med streckade lin
jer). Ger10m dessa anordningar tvingas förbränningsprocluk
terna att i eldstaden stryka mot pannans bortre gafvel, där
ifrån in i tubknippets E nedra del, vidare omkring tubsatsen 
mot pannans främre gafvel. Vid plåtskärmen delas förbrän 
ningsprodukterna; en del böjer af nedåt, genomgår tubknip
pets C nedra del och utgår därifrån till undra delen af rök
lådan H; återstoden passerar genom hålen i plåtskärmen och 
bortgår genom öppningen i öfra clelen af tubknippet C till 
skorstenen. 

Eldfast murverk förekommer vid K , L och JJI för att 
skydda pannkåpan och tubfästen samt hindra förbränningspro
duktema att passera genom de öppningar i inre vattenväggen 7 

som ej kunna und vikas i närheten af tu b fästena. 
Framgafveln har stora sotluckor tvärs föl' hela tubsatsen ; 
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äfven finnas luckor uneler tubsatsen vid vattensamlames ytter
sida för uttömning af nedfallet sot. 

Enligt bruket i franska flottan öppnas eldstadsluckan inåt 
och är själfstängande, hvarigenom säkerhet vinnes, att ångan 
i händelse af pannbaveri icke kan utrusa i pannrummet denna 
väg. Askugnsluckan öppnas som vanligt utåt, då ju faran för 
ängrusning denna väg är mindre på grund af det skyeldande 
kollagret på rosterna. För att lättare blifva af med den i hän
delse af pannhaveri utrusande ångan finnes ett rör från pann
kåpan, hvarigenom ångan kan beredas at-lopp genom fartygs

sidaLL 

H varje pannas uugefärliga vikt är: 

pannan med man- och mudhålsluckor men utan ue
c1anstående delar 

kranar ............. . 
roster med bärjärn. 
askugn med vattenlådor 
skorsten med ytters korsten och lock 
isoleringsmateriel . . .................. .. 

5285 kg. 
530 )) 
410 )) 
235 )) 
165 )) 

75 )) 

Yikt af pannan med tillbehör 6700 kg 
Vikt af vattnet 1 pam1an 1480 » 

------------------
'r otalvikt af pannan m ed vatten 8180 kg. 

Om torpedbåtens maskin vid full fart utvecklar sin be
rälmade effekt af 2000 inclik. hkr., väga således pannorna om
kring 8,18 kg. per indik. hkr. 

Plejads pannor lwfva enligt uppgift visat sig lä ttskötta 
och oöm ma. Såsom bevis på det senare kan an röras, att de 
af firman Normand HerR gånger från högt tryck (omkring 12 
kg.) blåsts full ständigt torra med ånga utan att denna omilda 
behandling bekommit dem illa. 

R esultatet af Plejads leveransprof finnes infördt i följan
de tabell. 
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l 
Deplacement ...... ...... .. .................. tons 
Djupgående akter vid profvets 

börjau ...................... .. .............. 111. 

Fart ........................................... knop 
Slagantal per minut............ ..... ... st. 
Distans per maskinslag ... ... .. . ... ... m. 
Färskvattenåtgång under profvet liter 
Kolåtgång: per timme ................. kg. 

» » o. m 2 rostyta » 

» » » ind. hkr''') » 

l> dist.-minut ... ...... » 

Blästertryck: f. eldrummAt ......... mm. 
a. 

Ångtryck: pannan (-orna) ... .. ...... . kg. 
H . 'l'. C ..................... . )) 

JVI. T. C ............ ...... ... . )) 

L. 'l'. C ..................... . » 

Vacuum i kondensorn » 

Ångfyllning i H. T. C.::::::::::::::: ... ..... . 
Matarevattnets temperatur ................. . 

8 timmars 
kol prof. 

99.059 

2.55 

13.961 
177 .89 

2.4226 
220 

180 

38.877 

0.514 

12.892 

13.725 

10.048 

3.129 

0.185 

0.96 

0.39 
103°.3 

3 timmars 
fullkrafts

prof. 

100.778 

2.57 

26.235 
336.114 

2.40926 
365 

1877 

-105 

0.939 

92 

106 

16.83 

16.27 

6.62 

1.70 
0 .84 

0.74 

111°.5 l 
;.:') Antalet indik. hkr. uttogs i cke vid profve11. Här införda vär

den äro riktiga uneler förutsättning, att det af konstruktören beräk
nade antalet inclik. hkr., resp. 350 och 2000, utvecklats. 
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Anordningar för flytande bränsle finnas i vår marin en- Försök med 
dast på jagaren Mode, af hvars fyra pannor två äro försedda flytande 

bränsle i 
med hvardera fyra brännare af Holdens modell för insprut- svenska 
ning t\f det flytandE~ bränslet medelst. ånga. fl ~ ottan. 

Såsom bränsle har vid försöken å Mode användts astatka 
(äfven benämndt mazut), utgörande residuum vid destilleJ·ing 
af rysk petroleum. Fartygets utredning upptager endast J 325 
liter astatka, förvarade i en cistern uppe på pannkappen, så
ledes en alltför ringa kvantitet för att medgifva längre eldning, 
men dock af värde vid påk om man de forcerad påeldning eller 
upptagande af tryck äfvensom vid utveckling af pannornas 
yttersta effekt. Genom att ånga användes för astatkans in
sprutning blifver vätskan ej blott ytterst fint fördelad, h vilket för 
erhållande af god förbränning är absolut nödvändigt, utan äfven 
betydligt uppvärmd före antändningen och darigenom mera 
lättantändlig. 

Som bekant kan eldning med flytande bränsle försiggå 
antingen ensamt eller i förening med koleldni;Jg. Det förra 
sättet bar å örlogsfartyg hittills i allmänhet'" ) endast pröfvats 
å torpedbåtar och smärre fartyg; det senare sättet återigen, 
här kalladt blandad eldning, hvilket kan anordnas å vanliga 
pannor, är infördt i stor utsträckning å såväl större som smärre 
fartyg och det är detta sätt, som afses att användas å M.ode. 

Då :'>lodes anordningar för eldning med flytande bränsle 
ej torde vara allmännare kända, skall här först lämnas en re
dogörelse för dem samt därefter några uppgifter från de som
maren 1904 å jagaren utförda försöken med astatkaeldning. 

En Holdens brännare (fig. 12) består af en yttre konisk 
stom me A, inuti lwilken sitta tre munstycken, B, C och D, 
det yttersta, B , förl ängdt med eu påskrufvad del E, som har 
tvänne insprutningshål af olika storlek. Astatkan nedrinner 
genom röret P till kranhuset G med kranen H TJI! kranen 
är fastkopplad en spindel, som på en del af sin längd bar fyr
ka~1tig genomskärning och där omfattas af den med fyrkantigt 

Nordamerikanska flottan utgör härifrun ett undantag. 
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bål försedda hylsan I, samt upptill är gängad i hylsan K. 

Kranen kan bärigenom meddelas tvåfaldig rörelse, dels vrid

J')ing, som åstadkommes genom vridning af hylsan I , dels höj

ning eller sänkning, som åstadkommes genom vridning af hyl-

Fig. 12. 

- ·- ·-
-=z;;;/-·-· -· -·--~ .- -

san K, i hvilket senare fall spindeln genom sin fyrkantiga del 

hin dras medfölja vridningen. Hvlsan I är o·enom en länk-
J ,., 

stång inkopplad till ett gemensamt pådrag·nino·shandta o· (se fi o· 
._ b - o o · 

13 U) för pannans samtliga brännare. 
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Kranen H Ilar i sin nedra del en fin genomsläppllings

kanal, som genom kranens vridning kan sättas i förbindelse 

med kanalen L ; dessutom har den en g röfre, vertikal kanal, 

bvilken genom kranens höjning kaq sättas i förbindelse med 

det utanpå själfva munstycket befintliga röret M. När myc

ket stor förbränningshastighet önskas, insläppes astatkan såväl 

genom L till brännarens munstycke som genom M utanför 

munstycket; i öfriga fall endast genom L. Från L passerar 

astatkan mellan de båda yttersta munstyckena fram till E. 
Ångan insläppes vid N och O. Från N inkommer den 

mellan de båda innersta munstyckena; från O går den till den 

på stom men sittande ringen P, hvarifrån den genom ett antal 

fina hål utsläppes omkring munstycket E, bildande en konisk 

ångkvast omkring detsamma. 
Luften inkommer bakifrån genom munstycket D. 

Fig. 13 visar installeringen af rörsystem och brännare 

för eldning med fiytande bränsle. Bokstäfverna hafva samma 

betydelse som å fig. 12; R är det stora tilloppsröret för astatka, 

hvilket grenar sig till de fyra rören F, ett till hvar brännare, 

S är ångti ll oppsröret, som grenar sig i rören N och O 

med !war sin afstängnin gskran, T är genomblåsniugsrör, U 

är pådragningsbandtaget för astatkainsläppning genom brän

narnes munstycken. 

De 190-1 å Mode utförda försöken med astatka afsågo: 

a) att vinna erfarenhet beträ ffande de faktorer, som in

verka på lågans form, rökbildningen och bränsleåtgången, sär

skildt lämpli gbeten att inspruta astatka endast genom brän

names munstycken eller såväl genom dessa som tilloppsrören 

ofvanför brännarn e ; 
b) att utröna på huru kort tid (med blandad eldning) 

högsta fart kunde uppnås, om ångtrycket i pannan fått ned gå; 

c) att utröna Modes högsta fart med en och två pannor 

0ch användande af blandad eldning; samt slutli gen 

d) att utröna, huruvida Modes anordni ng m ed endast 4 

brännare per panna medgaf gång med astatkaeldning utan sam

tidig koleldning. 
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a) De försök, som utfördes med insprutning af astatka 
endast genom bränna'rnes munstycken, gåfvo vid handen, att 
lågans form var ganska lätt att reglera medelst pådragnings
kranarna för astatka och ånga, så att man uppnådde önske
målet att få lågan från de 4 brännarne att utfylla hela eld
staden utan att beröra tubsatsen. Rökbildningen var, sedan 
någon erfarenhet vunuits, så godt som ingen, frånsedt då kol 
inskyfftades, och öfver hufvud taget mindre än om endast kol
eldn ing användts. Den reglerades utan svårighet med fläk
ten -- något blästertryck visade sig erforderligt för att för
bränningen skulle blifva fullständig - och med ängpåsläpp
ningen till brännarJJe (för astatkans finfördelning och upp
värmning). 

Försöken utfördes hufvudsakligen under gång med 14-
knop (l panna), och befanns då lämpligt att bränna 100 liter 
astatka och 500 kg. kol per timme. Vid eldning med endast 
kol åtgå för samma fart 800 kg. per timme. Blästertrycket 
var 8 a lO mm.; den ökade förbrukningen af färskvatten upp
skattades till 150 a 200 liter per timme, hvilken beräkning 
dock var mycket ungefärlig. 

Då den använda astatkan betingat ett pris af 8 öre per 
liter och då hänsyn tages till deu ökade färskvattenkonsumtio
nen, ställer sig således blandad eldning ungefär lika ekono
misk som koleldning. Dock bör märkas, dels att den vid för
söken använda astatkan inköpts å fat i mindre parti och att 
inköpspriset torde nedgå i händelse af större leverans med ci
sternångare, dels att den af brännarne betingade extra vatten
åtgången , med ledning af i utlandet vunnen erfarenhet, torde 
kunnll. afsevärdt nedbringas under bär ofvan angifna tal. 

Vid försök med insprutniug af astatka såväl genom som 
öfver- brännarnes munstycken visade sig likaledes lågans fonn 
lätt att reglera; rökbildningen var i början öfvermåttan stark, 
men försöken att med ökad luft- och ängtillförsel minska den
samma kröntes snart med framgång, och reken var sedermera 
mindre än om endast kol användts. 

U n der detta försök brändes vid 18,5 knops fart, (l panna)' 
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377 liter astatka och l 200 kg. kol per timme. Med endast 
koleldning åtgår vid samma fart (2 pannor) 1600 kg. kol. 

Af försöken framgick, att astatka i vanliga fall endast 
bör insprutas genom brännarnas munstycken, samt att insprut
ning jämväl ofvanför munstyckena visserligen i afsevärd grad 
·ökar pannans absoluta effekt, men medför stor åtgång af astatka 
·Och neds~ttning af den ekonomiska effekten och på grund 
häraf endast bör användas,· då det gäller att utveckla en pan
nas yttersta effekt. 

b) För att utröna, på huru kort tid (med blandad eld
ning) högsta fart kunde uppnås, om ångtrycket i pannan fått 
nedgå, fick detta falla till 5 kg.. Därpå virltog blandad eld
ning med astatkainsprutning endast genom munstyckena -
så snart trycket stigit till 15 kg. påsläpptes astatka äfven ge
nom rören ofvanför munstyckena - och 20 mm. blästertryck. 
Propellermaskinerna sattes e:enast i o·åno· med största slao·an-~ b b b 
tal som med rådande ångtryck kunde erhållas; i den mån tryc-
ket steg ökades ängpådragningen till maskinerna. 

Efter 10 minuters förloup upt)e:ick åtwtrvcket till 16 ko· .!. 1 <-J b ,J 0"' 
·OCh jagaren löpte samtidigt med en fart af 20 knop, ett re-
sultat, som med skäi kan betecknas såsom synnerligen vackert 
i betraktande af, att endast en panna användes. 

Vid sedermera verkställd besiktning af pannan utvisade 
densamma inga som hälst tecken till öfveransträngning eller 
skador. 

c) Jagarens högsta fart med en panna och blandad eld
ning samt full astatkapåsläppning såväl genom som ofvanför 
munstyckena var 20 knop; ångtrJcket hölls med lätthet . Då 
emellertid en del af matareledningen - förbindelseröret i ma
skinrummet mellan de båda matarepurnparnes tryckrör- syn
tes för mycket ansträngas genom det höga trycket, ansågs 
lämpligt att något minska farten, och befunnos 19 knop kunna 
hållas utan olägenhet. 

Med användning af två pannor verkställdes högsta fart-
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prof endast med astatkapåsläppning inuti munstyckena; här
vin uppnåddes en fart af 23 .knop. Om äfven vid detta prof 
full astatkapåsläppning ofvanför munstyckena användts, hade 
utan ringaste tvifvel en högre fart kunnat uppnås. 

d) Af försöket att 
o·ick att c1vlik eldning b ' .J 

elda en panna med endast astatka fram
är olämplig med de å Mode befintliga 

auordningarna. 
Försöket började med koleldning och 171 slag, motsva-

Tande 14 knop, hv.arpå eldning med astatka började i den på
·eldade pannan , under det att kolfyren lämnades att brinna ut. 
Trycket kunde sedan ej hållas, utan slagantalet måste minskas 
.efter band som kolfyren brann ut och Yar efter 11

/ 4 timmes 
gåug blott 60 slag, motsvarande en fart af ungefär 4,5 knop. 

Orvan relaterade prof hafva visserligen varit af kort var
aktighet och kunna därför icke anses lämna definitivt svar i 
fr åga om det ekonomiska utbytet af blandad eldning; ett sä
dant kan en11ast vinnas genom långvariga försök. Redan nu 
tvckes det emellertid vara ådagalagd t, att blandad eldning icke 
t·~rde komma att ställ a sia dyrare än endast koleldning. Det b . 

är väl också antagligt, att i mån af stö rre erfarenhet ännu 
bättre resultat kan vinnas af den blandade eldningen än hvad 
förhålland et kunde blifva vid dessa första försök inom svenska 
flottan . 

Då flytande bränsle synnerligen väl lämpar sig att för-
Yara i bottencea er o. d. platser, som ej kunna användas för 
förv aring af kol, kan ombord beredas utrymme för långt stöne 
bränslemänad afserid för blandad eldning än för koleldnmg. h 

Denna omständiohet i förening med astatkans utmärkta egen-o . 
skaper vid förbränning medför en betydlig ökning af aktwns-
radien. 

Genom den mindre kolkvantitet, som bellöfver lämpas 
och forsl as fram samt inskyfflas vid blandad eldning, under
lättas arbetet för eldrumspersonalen, en sak som icke är all
deles utan värde vid gång med hög fart, särskildt om besätt
ningen är uttröttad e1ler af någon anledning reducerad. 
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Sl u tligen bör beaktas den å örlogsfartyg viktiga omstän

digheten, att med blandad eldning trycket mycket hastigt kan 

tagas upp. Då de i svenska flottan använda vattenrörpannorna 

tåla häftig påeldning utan att öfveransträngas - om ock så

dan ej utan gi ltigt skäl bör äga rum - är sagda fördel i 

krigstid af verkligt praktisk betydelse. 

Det vore därför . önskvärdt, att anordningar för' flytande 

bränsle blefve installerade å flottans nyare, därtill läinpliga 

stridsfartyg; åtminstone böra dylika installationer verkställas 

vid nybyggnader. Ett sådant steg innebär intet experiment, 

enär den blanclade elduingen utomlanels flerstädes redan läm

nat experimentstadiet, utan man föl].er blott elen väa som se-
. "'' 

dan Hera år blifvit beträdd i de tiesta stormakters wariuer. 

Mycket kunde vara att tillägga i detta ämne. Här må 

blott framhållas, att saken äfven har en nationell sida, den 

nämligen, att det icke torde vara omöjligt att af den mycken

het tjärolja, som i vårt land erhålles vid framställning af trä

kol, tillgodogöra sig en del såsom flytande bränsle. Om detta 

skulle visa sig tekniskt och ekonorniskt utförbart - det i tyska 

flottan använda flytande bränslet, »Theeröl», är eu dylik in

hemsk produkt - yppar sig i så· fall en möjlighet att under 

fredstid minska landets kolimport och under krigstid få de 

importerade förråden att räcka längre. 

Saken synes vara af den vikt, att den förtjänar eu när
mare undersökning. 

Försök m ed I Nordamerika hafva nyligen afslutats en del särdeles 

flytand e omfattande försök med flytande bränsle af amerikansk produk-
bränsle i t. l ']k d l d · f l .wn, 1Vl 'a un er e nmg a · en särski d kommission pågått 

nordameri-
under en tid af 28 månader. Dessa försök utfördes med så

kanska 
fl tt väl rå som desti llerad petroleum, hufvudsakligeu med en ''at-

o an. ~ ' 

tenrörpanna af amerikansk konstruktion, Hohensteinpannan, 

som företer en viss likhet med Bellevillepannan. 
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Bobensteinpannan har tillvunnit sig de amplaste loford 

af kommissionen, såsom Yarande effektivitet och varaktighet 

jämngod med hvill;:en som hälst utländska slagskepp instal

lerad pannt.yp. 
Ur komrnissioDens vidlyftiga och af talrika tabell er åt

följda rapport må här i sammandrag anföras några punkter, 

af intresse äfven för andra mariner. Kommissionen uttnlar 

såsom sin åsikt, beträffande eldning med flytande bränsle: 

att ingen svårighet förefinnes att noggra~mt reglera för

bränningen; 
att änginsprutning visserligen medför en ångförlust, som 

ombord är afsevärd, uppgående till vid pass 4,5 proc. af pan

nans ångproduktion, men dock vid måttlig förbränningshastig

bet är att föredraga framför Iurtinsprutning; 

att förbränningshastigheten kan drifvas högst, då mycket 

upphettad, komprimerad luft användes för insprutningen; 

att förvärmning af den till förbränningen erforderliga 

luften medför stor ekonomi; 
att bränslet bör förvärmas för att rinna jämnare till bräu

narna (det är att märka, att vissa sorter amerikansk petroleum 

äro ovanligt sega ocb trögflytande); 

att med ökadt antal brännare å hvarje panna erhålles 

bättre form af lågan; 
att reservbrännare böra apteras; 

att, enär brännarna bafva benägenhet att tilltäppas, filtra 

böra insättas å oljetryckrören från pump a rna; 

att endast skickligt manskap bör afses att bandbafva 

bränn arna; 
att brännarnas konstruktion är af mindre betydelse än 

deras riktiga placering å pannan; 

att rå petroleum ej bör användas på grund af dess för 

pannan förderf:liga egenskaper; 

att för örlogsbruk an vändt flytande bränsle icke får fatta 

eld vid lägre temperatur än 79°.4 Celcins; 

att n:yttan af ett antal tryckmätare för dragets bestäm

mande mellan askugnen och skorstensbasen var påtaglig, bö-
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rande försök göras med dylika tryckmätare äfven i pannor 
med koleldning; 

att vid hög förbränningshastighet rökfrågan är nästan 
lika långt från sin lösning som någonsi11 förut; 

att intet försök bör göras att använda blandad kol- och 
petroleumeldning, enär ett sådant försök med säkerhet kom
mer att utfalla mindre väl och blott fördröja frågans slutliga 
lösning; 

att pannorna böra så anordnas, att de i händelse af bri
stande tillgång på flytande bränsle, kunna inom en tid af 24 
timmar användas för koleldning; · 

att synnerligen stor omsorg bör nedläggas på hela in
stal lationen för eldning med flytande bränsle, särskildt tankarna 
(cellerna) för bränslets förvaring; samt 

att inga under pannorna helägna celler böra användas 
till förvaring af flytande bränsle. 

Kommissionen tillägger, att det måhända värdefullaste 
resultatet af dess långvariga försök är det synnerligen r ikhal
tiga jämförelsemateriel, som erhållits beträffande åtgång af kol 
och flytande bränsle. Vid försöken har ådagalagts, att för
mågan att afkoka vatten förhåller sig som l ,5 till l för petro
leum jämförd med bästa stenkol; men på grund af flera skäl, 
såsom att kolförsöken voro kortvariga, och endast handploc
kade kol därvid användes, anses dessa siffror i praktiken med 
vissbet kunna ändras till l ,7 och l, eller, om hänsyn äfven 
tages till den bränslekvantitet, som kan ry mmas inom ett gif
vet utrymme ombord, till 1,8 och l, således en nästan clubbel 
öfverlägsenhet hos det f-l y tande bränslet. 

Kommissioner;, som anser att ur ingenjörssynpunkt och 
mekanisk synpnnkt sedt, problemet om flytande bränsle är 
praktiskt och tillfredsställande löst, håller före, att de end a 
binder som återstä för att allmänt använda detta utmärkta 
(incomparabla) bränsle en bart om bord, bero af ekonomiska för
hållanden samt af tillgången på råvaran . Af jordens hela års
produktion af petroleum anses nämligen icke mera än 3 proc. 
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för närvarande kunna påräknas såsom bränsle, under det att 
återstoden erfordras för belysning, smörjning m. m. 

Kommissionen synes i sin förkastelsedom öfver blandad 
eldning bafva tagit starkt intryck af patriotiska hänsyn, då 
nämli gen af all petroleum, som för närvarande produceras, 
vid pass 48 proc. komma från Förenta staterna och 44 proc. 
fr ån ryska riket, men endast det förra landets oljekällor äro 
så belägna att de i stort sedt kunna lämna olja till fartygs
bränsle, hvadan .Förenta staterna är den enda sjömakt (Ryss
land möj ligen undantagen), som anses kunna basera eldning 
ombord endast på flytande bränsle. Att härigenom ett öfver
tag vinnes öfver alla mindre lyckligt lottade mariner är all
deles uppe n bart; men det torde vara tydligt, att Europas sjö
makter icke utan stor risk att blifva strandsatta på bränsle 
skulle kunna inrätta sina fartyg för enbart flytande bränsle. 

Explosionsmotorer voro redan i fjolårets årsberättelse i Avancemo-

denna klass föremål för en kortfattad, i allmänna drag hållen torn. 
redogörelse. U n der de senaste åren ha f va dylika motorer i 
stor utsträckning funnit användning dels såsom propellerma-
skiner å båtar, dels för drifvande af dynamomaskiner m. fl. 
ändamål , och allt mera vinna de terräng på grund af sina 
obestridligt goda egenskaper, nämligen: ringa vikt och utrym-
me, ringa skötsel och tillsyn samt hastig igångsättning. 

Bland de svenskR explosionsmotorer, som glädjande nog 
med framgång upptagit täflan med de utländska, må här om
nämnas avancernotorn, och, då denna för närvarande torde 
vara den för sjöbruk mest använda svenska explosionsmotorn 
och jämväl är ganska talrikt representerad· inom sjöförsvaret, 
har jag trott det erbjuda intresse att lämna en närmare be
skrifning å densamma . 
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A vancemotoru. se fig. 14---20, som tillverkas vid J. V . 
Svenssons automobilfabrik vid Augustendal utanför Stockholm, 
är en fotogenmotor med konstant rörelseriktning. Såsom 
propellermotor till verkas den stående, i öfriga fall liggande. 

Fig. 14. 

Utom beträffande uppställningen äro de stående och liggande 
maskinerna i hufvudsak lika. Följande beskrifning, som af
ser en liggande maskin (fig. 14) är därför tillämplig äfven å 
en stående (fig. 16). 

Cylindern A är i yttre ändan sluten af locket B, som är 
försedt med tändarekulan C. inom hvilken bildas antändnings
kammaren, och i inre ändan förenad med vefhuset, som luft
tätt omsluter vefven. Vefhuset. är äfven genom röret D förbundet 
med cylindern. Midt emot sagda rör utgår från cylindern af
loppsröret E till ljuddämparen. 

Cylindern har vattenjacka för afkylninr;; cirkulationspum
pen (ej· synlig å fig.) är en vanlig kolfpump, drifven hån mo
toraxeln. Cirkulationsvattnet inkommer genom röret F; från 
jackan afgår det till ljuddämparen utom en liten del, som ge-
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nom röret G (se fig. 16) insläppil i D, hvarifrån det med luf
ten inblåses i cylindern och bidrager till dess afkylning samt 
t ill att hålla den ren och att hindra pistonringarna att becka 

sig fast. 

Pig. 15. 

Sedd akter·ifrån Genomskärning·, sedd för·ifrån. 

B är ställbart stöd för tändarelampan; omhöljr-t omkring 
denna senan'l är försedt med själl. 

Å cylindern är fäst fotogenpumpen K , sotn medelst vipp
ann erhåller sin rörelse från en exenterskifva på motoraxeln. 
Fotogeu behållaren L är å liggande motorer i allmänhet place
rad på vefbuset och är i annat fall genom ett rör förbunden 
med detta. Medelst lufttrJck från vefhuset tryckes fotogenen 
från behållaren genom röret M till fotogenpumpeu, hvarifrån 
den genom det med munstycke försedda röret N kastas mot 
en läpp O å tändarekulan. 

Tidsh-'i{t i Sjöväse1:odet. G 
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A vaucemotorn arbetar i tvåtak t, h varmed förstås, att en 
kraftimpuls äger rum för hvarje hvarE. Kraften verkar blott 
på pistonens från vefven vända sida; maskinens gång under 
det döda halfslaget bibehålles förmedelst svänghjul. 

Motorns arbetssätt i\r följande: 
Om under fortvarighetstillståndet pistonkannan tänkes 

utgå från sitt närmast vefven varande läge, ström mar kom
primerad luft f:·ån vefbuset genom röret D till cylindern, ut
elrifver förbränningsprodukterna genom röret E och ljuddäm
paren snmt fyller cylindern med frisk luft . (Å pisto~kannan 
finnes en läpp P, hvarigenom den iurusande luften bibringas 
lämplig ri ktning, så att elen fullständigt utdrifver förbrännings
produkterna.) Genom å vefhuset befintliga själfstänganele ven
tiler inström mar i mån af uppkommen sugning under pisto
nens rörelse ny Juft bakom pistonen, i cylindern och veHmset. 

När pistonen under sin väg slutit atloppskanalen, kom
primeras under den återstående delen af slaget den framför 
pistonen i cylindern instängda luften. Fotogen, impumpad ge
nom röret N, träffar läppen O, uppilettas vid beröring med 
elen från föregående explosioner varma tändarekulan, så att 
den förgasas, blandas med luften, hvarpå den ytterligare upp
hettas geno m kompression, till dess explosion äger rum och 
därpå expansion af gasen, bvarigenom pistonen drifves mot 
vefven. Maskinen måste vara noga inreglerad, så att antänd
ningstemperaturen uppn ås först, då pistonen kommer i när
beten af sin yänclpunkt . 

Så snart pistonen under gång mot vefven passerat E, 
börja förbränningsprodukterna utströmma, pådrifna af den ge
nom D inrusande, i vefhuset komprimerade luften. 

Såsom förut är nämnclt, drifves fotogenpumpen från mo
toraxeln medelst exenterskifva och vipparm. Genom en sinn
r ik men enkel anordning vid rörelsens ö[verförande från vipp
armen till pumpstången bar en regulator erhållits, nog käns
lig för att dynamomaskiner kunna kopplas direkt till motorns 
axel, utan att ljuset blifver blinkande. 
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Regulatorns konstruktion är fiil jan<l c (se fig . 16): A tir 
ll1oto raxe ln, B vipparmen, C är en vikt, rörlig omkring en 
borisontel >~xel å vipparn1en och hvilan<le pä regulatorplattan 
D , som är försedd. med ett hak. E är pu1npstången , som af 
fjäd ern P hålles tryckt åt höger och i si n ilnda har en upp
fällbar egg. G är sugrör och H tryckriir till fotogenpumpen, 
K häfarm för inpumpning nt fotog en för hand. 

Genom vipparm ens rörelse bringas vikten C att glida 
fram och åter på regulatorplattan, i sitt vänstra läge in skju
tancle pum pstången, h va r vid den bestämda fotogen m ängden 
för hvarje gång in spru tas i cylindern . Så snart vikten släpper 
pnlllpstången, utskj11tes denn•t åter ar fJädern F, lwarvid ny 
fotogen in sug0s i pun11Jell. Sknl lo uu motorns bastigbet ökas 
öfver det bestämdn slagantalet, t\·ingas vikten C af regulator
plattan att pnssera iil\·er E , och fotoge11pumpen upphör att 
fun gera, till dess ha stigheten åter bliher nornHII. 

Fig. 16 

H J! 

r 

R eo·ulatorlJlattan är ställbar och medgih-er på grund här-
"' af att älven under gå11 g fOrändra maskinens slagantaL Om 

eggen på pumpslången uppl'älles (se de prickade linj erna å fig.), 
stoppar maskinen el"ter ett par s!Hg af brist på bränsl e. 

Vid första igångsättning måste först tändarekulan upp
Värmas till brunvärme, hvilket sker på omkring 10 minuters 
tid med tillbji.ilp aE en fotogenlampa. Sedan iupumpas för 
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hund (3 a 4 pumpslug) fotogen i cylinderu. Smärre motorer 
igångsättas därpå helt enkelt därigenom, att, sedan pistonkan
nan blifvit medelst s\·änghjulet ställd i sitt närmast veh·en 
befintliga läge, SY~tngbjulet hastigt vrides baklänges 1

/ 2 lmnf, 
hvarvid antändning äger rum på grund af kompress ionen. 
Större motorer iiro <lärewot försedda med särskild igi'wgssätt
nino·sinrättuino· beståeude at ett kärl med trvch:as, lwilk en 

b b' ,J "-' 

genom en s. k. igångsättniugsventil (fig. 17) kan insläppas i 
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cylindern och sätta pistonen igång, sedan tändarekulan blifYit 
uppvärmd - till dess explosionerna i cylindern börja. 

Å fig. 17 är A ventilhuset med ventilen B, hvars spin
del går genom packningsboxen C ocb bygeln E. Genom fjä
dern D hålles ventilen tryckt mot sitt säte. På bygeln sitter 
bäfarmen H, rörlig i en på ventilspindeln befintlig hylsa. Me-
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deist muttern G kan sagda hylsa flyttas längs spindeln och 
häfarmen H sålunda inställas i olika lägen. I det å figuren 
roed fulldragna linjer utm ärkta läget af G och H ligger H an 
root en klack å bygeln; ventilen B kan då icke öppnas. Om 
däremot G inskrufvas, så att den kommer i det med prickade 
linjer utmärkta läget, intager H motsvarande, äfvenledes pric
kade läge; ventilen kan då medelst häfarmen öppnas, så att 
tryckgasen verkar på pistonen och sätter maskinen i gång. 
Så snart explosionerna börjat, öppnas och slutes ventilen om
växlande på grund af explosiouetryck och fjäderbelastning, 
hvarvid tryckzasbehållaren efter hand åter ladd as. Då tryc
ket i densamma stigit till 8 a 10 kg. afstänges förbindelsen. 

Fig. 18. 

Af ofvanståemle torde framgå, att avancemotorn är af 
en enkel och solid konstruktion; :3ärski lut bör beaktas från va-
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ron af venti ler för reglering af förb ränningsprodukternas af
lopp. .Motorns egenskap att arbeta i tvåtakt medför förde larna 
af enkelhet och lätthet, om ock fyrtaktsmotorer torde lämna 
något bättre ekonomiskt resultat. 

Inom svenska sjöförsvaret hafva avancemotorer vunuit 
en icke obetydlig spridning, hufvuclsakligen för drifvande af 
clynamomaskiner. Det vauliga utseeudet af dessa »fotogendy
namos » framgår af fig. 18. Inalles hafva till flottan och kust
artllleriet hittills levererats 21 avancemotorer om tillsammans 
510 effektiva hkr. 

I det föregående är ornnämndt, att avancemotorn enchst 
arbetar en väg. På gruud häraf erfordras för båtmotorer en 
särski ld backanordning, och bar verkstaden efter att hafva 
pröfvat ett par olika konstruktioner antagit r1en i fig. 19 fram
ställda typen, hvi lken utgör en kombination af fr iktionskopp
ling och kugghjulsutväxliug. A är motoraxeln, B propeller
axeln, C och D koniska kugghjul, fastk ilade å resp. A och B; 
E är två koniska kugghjul, gripaude i C och D och lagrande 
omkring tvärstycket F, hvilket senare i sin ordning lagrar 
kring kugghjulets C naf. G är kåpa, lagrad kring axeln B 
och förenad med tvärstycket F, hvilket således medföljer kå
pans rotation; H är en muff å axeln A, rörlig i axiel led på 
kil; till H är fästad kilen I. K är friktionsband, medelst 
bulten L fästadt till kugghjulet C ocb erhållande stöd och 
styrning medelst två bultar med ovala hål, en på hvar sida 
om muffen H Friktionsbandet är uppskuret för kilen I , 
hvilken kan geuom axie l rörelse utvidga bandet så mycket, 
att det geuom friktion förbindes med kåpan G. M är kåpa, 
lagrad kring muffen H och försedd med klacken P, som styr 
i fasta maskinfundamentet och därigenom hindrar JJ1 att 
rotera . 

Medelst manöverspake::1 O kan Jlf röras axielt, därvid 
medtagande muffen H. Ki\pans JJf yttre ring är på insidan 
konisk, på grund bvaraf den i sitt högra (på fig. utritade) läge 
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genom friktion förbindes med kåpan G och fastlåser denna 
senare till maskinfundamentet. 

Då manöverspaken står för framåt, är kåpan G fri från 
kåpan M; kilen I har prässat ut friktionsbandet K mot kåpan 
G. Följaktligen är motoraxeln A jämte dess kugghjul C för
enad med kåpan G, som alltså roterar med motOI'Rxeln; tvär
stycket F medföljer kåpans G rörelse. Hela koppliugsanord
ningen med undantag af kåpan M bildar således ett fast sy
stem, som roterar med motoraxeln, men kugghjulen kunna ej 
röra sig inbördes, hvaraf följer , att propelleraxeln får samma 
rotation som motoraxeln . 

Då manöverspaken står för stopp, är kåpan G fri, ty 
hvarken den yttre eller inre frik tionen äro i verksamhet utan 
stå i mellanlägen. ~Iotoraxeln kan därför rotera, utan att 
någon kraft öfverföres till propelleraxeln . (Vid segling kan i 
detta fall propellern rotera på grund af vattentrycket, så att 
dess motstånd mot framfart blir det minsta möjliga. 

Då manöverspaken står för back, äro kåporna 1li och G 
förbundna och kilen I ur verksamhet. Således är kåpan G 
stil lastående, fast vid maskinfundamentet. Kugghjulet C öfver
för rörelsen genom kugghjulen E till D, som jämte propeller
axeln tydligen erhåller motsatt rörelseriktning mot motor
axeln. 

Unclervis- Den kännbara brist å lämpliga undervisningsböcker orn 
11ingsbok för pannor och maskiner samt dessas skötsel och vård, som sedan 

eldare. länge varit rådande inom flottan, kommer dess bättre redan 
inom den närmaste tiden att blifva till en del afbjälpt, i det 
att mariningenjören I. Falkman på uppdrag utarbetat en ely
lik undervisningsbok, afsedel i första ban d för värupliktiga 
eldare och maskinister, men gifvetvis behöflig äfven för 2:dra 
och 3:clje klass stameldare. 
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Det är att hoppas, att denn a und ervisningsbok snart 
måtte åtföljas . af en för sjökrigsskolan och Ut~~erbefäl~skolan 
afsedel lärobok i ångmaskinlära, mera ägnad _an_ den r sagda 
skolor för närvarande använda läroboken att b1bnnga eleverna 
teoretisk kännedom om vid flottan använda pannor och ma--
skiner af alla slag 

St11ckholm den 28 november Hl05. 
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Anbefallda sjöexpeditioner. 

I:_ogementsfartyget Stoclclwlm: Besättnin aslistan har 
fo!Jand e : o 

ökats 

Kommenderade officerare : löjtnant E. Poppius; 

uud.-löjtn . C. O. Dahlbeck· 
' 

)) P . Burman; 
)) A. Olsson. 
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F örtecknihg 
å böcker, hvilka under år 1905 influtit i J{ungl. Örlogs

mannasällskapets bibliotek. 

Soe1·iges Folk i vapen. II. Sjöförsvaret. Stockholm 1905. 

Kungl. Sjökcwteverket. Tillägg K: o l till Svenska lotsen af 1904. Stock

holm 1905. (Gåfva.) 

I-filclebJ·cmclsson, H. lfilclebnmd. Rapport sur les observations interna

tianales nuages au Comite international meteorologigue. II. 

Hauteurs et vitesse des n auges sur la circulation de l 'air 

autour des minima et des maxima barometriques et sur la 

fonnation des satellites. Uppsala 1905. (Gåfva.) 

Weyer, B. Taschenbuch der kriegsfiotten. 5:te årg. :NHmchen 1904. 

Bmssey, '1'. A. 'rhe Naval Annual 1905. Portsmouth 1905. 

Kungl. Komme1·slwllegium . Bidrag till Sveriges officiella statistik. E. 

Sjöfart. Årg. 1903. Stockholm 1905. 

Lybeck, Ottu. Öfversikt af marinorganisationerna inom .cle eur opeiska 

och förnämsta utomeuropeiska staterna. Stockholm 1904. 

(Gåfva.) 

E ckert, JJfax. Grunclrifs der Handelsgeographie. l:a band: Allgemeine 

vVirtschafts· und verkehrsgeographie. 2:a band : vVirtschafts

und verkehrsgeographie der einzelnen erdteile und länder. 

Leipzig 1905. 

Bridg e, Cyp1·ian, Admiral. N els on: The Centenm·y of Trafalgar. L on

elon 1905. (Gåfva.) 

G1·enancle1·, S. Les gradients verticaux de la t emperatm·e dans les 

minima et les maxima barometriques. Avec 2 planehes 

Upp sala 1905. (G:Hva.) 

Cctrrington, H em·y B. Battles of the american revolution 1775- 1'781. 

Newyork 1904, 
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Coope1·, Chw-les R. Chronological and alphabetical record of the enga
gements of the Great Civil War. :'\lilwauke 1904. 

The fight in the far East. An illustrated history of the Russo-J apa
nese IV ar of 1904. Lonelon 1904. 

Wisse1·, John P. Kustförsvarets taktik. Bemyndigad öfversättning af 
Carl von Rosen. Stockholm 1905. (Gåfva.) 

Hilcleurandsson, H. Ifildebrcmcl. Bulletin mensuel de l'observatoire me
t eorologique de l'universite d'Upsal. Vol. XXXVI. Upsal 
1904- 1905. (Gåfva.) 

Erdman, TValter von Kalino wski. Der krieg z"·ischen Russland und 
J apan. Berlin 1904. 

Ba1·thon, John K. 'l'ext-book on Navalengines and Machinery. Biates
book on Naval engines and Machinery. Annapolis 1904. 

Situation des Marines de guerre etrangeres. Au l: e November 1904. 
Vol. I N:o 856. Vol. II N:o 857. Paris 1904. 

JJ1.ahan, A. 1'., Captain. Sea power in its r elations tho the \Var of 
1812. Vol. I-II. London 1905. 

Rappo?"l cle l'Amiral 1'ogo. La bataille de Tsoushima. Paris 1905. 
Klado N. L. La bataille de Tsoushima. Paris 1905. 
Schnittle1·, G. Almindelig Krigshistoria. Lineartaktikens tid eller tids

rummet 1650- 1790. Kristiania 1905. 
Les Armees et les Flottes Militaires. De tous les etats du Monde. 

Paris 1905. 

Guilhaumon, J. B. Elements de lfachines a Vapenr Marines. Paris 
1905. 

Daveluy, R. Etucle sur la strategie Navale. Paris 1905. 
d'Equevilley, R. Untersee- und Tauchboote. Ubersetzt von Oberleut

nant zur See \Viencke. Kiel 1900. 
v. Jansson, A. Das zusammenwirken von H e er und Flotte im Russisch

J apanischen Kriege 1904-05. B erlin 1905. 
Wolfhctgen, If. Marine-Orclbog. I. Maritime ucltryck paa Dansk, En

gelsk, Fransk, Tysk. II. Sproglige vink paa Engelsk, Fransk, 
Tysk. K0benhavn 1905. 

R eglement sur le service des bouches a feu de Cote. Paris 1901, 1902, 
1904, i delar. 

Ohdner, C. F. Sveriges politiska historia uneler Konung Gustafs III: s 
regering. 1:sta delen 1771--1778. Stockholm 1885. 2:a delen 
1779- 1788. Stockholm 1896. 

Hilclebnmcl, Emil, m. fl. Svei"iges historia intill t jugonde seklet. l:sta 
band: Tiden före 1521. 2:dra band: 1521-·1611. 4:cle band: 
l 718-1809. Stockholm 1903. 
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Sapper, K. och JJiarcuse, A. J orden förr och nu. Populär fysisk Ge o 
grafi. Öfvers>Lttning af D:r K. Hagman. Stockholm 1905. 

J{u.ngl. Väg- och Vattenuyggnadskrh-en 1851-1901. Minnesskrift med 
anledning af kårens femtioåriga tillvaro. Stockholm. 1904. 

Amery, L. S. 'rhe Tim es history of the \ Var in South Africa 1899-
1902. Y o l. III. Lonelon 1905. 

Stead, Al{1·ed. J apan by the J apanese. Lonelon 1904. 
White, W. H. Manual of Naval Architecture. Lonelon 1900. 
Jamis, Dcwicl If. The siege of Port Arthur. Recorcls of an eyewitness. 

Lonelon 1905. 
Dcmiel, J. Dictionnaire des 1\fatieres explosives. Paris 1902. 
Stctvenhagen, vV. Yerkehrs-Beobachtungs· und N achrichten-M:ittel. In 

Milit>iri s chen belenchtung. Göttingen und L eipzig 1905. 

.Auge, Claude. Petit Larousse illustre. Paris 1906. 
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Från främmande manner. 

England. 

1904 års rapport öfver hiilsovården inom marinen föreligger m1. 
Den berör flotta ns personal, som då uppgick till 110,570 man. Af 
dessa voro: 

57,7 proc. mellan 15-25 år, 
32,7 25-35 >> 

8,5 35- 45 >> samt 
1,1 45 år eller i\lclre. 

Invalidprocenten utgjorde 2,2 och mortalitetsprocenten 0,5. An
talet sjuka ombord å flottans fartyg eller i land å sjukhusen utgjorde 
per dag 3,1 proc. Inom cle em·opeiska flottstationerna hade 0,5 proc. 
fall af t. b. c. förekommit. 

(A1·my and K a vy Gazette - 1906.) 

Amiralitetet har Hist sin uppmärksamhet på förtärandet af alko
holdrycker iuom sjöofficerskåren. Den dryck, som vanligen användes 
inom flo ttan är >> rnm >> , men ofiicerarne börja allt mera öfvergå till att 
chicka whisky, och detta har framkallat en föreskrift från »The Sea 
L01·cls». Dc tadla whisky-chickanclet, enär clet förstör en persons 
spänstighet och snabba uppfattning och tillföljd häraf kan metlföra ödes
digra följ der för all verksamhet till sj ö::;s. Föreskriften bestämmer, 
att officerarnes vinböcker skola uppvisas och att i11gen officer under 
20 år må ti.Uåtas att fö1tära spr itelrycker af hvad slag som häls t. Detta 
skulle kunna betraktas såsom en styfmoclerlig behandling, clå det läg
ger i en fartygschefs hancl en makt, som icke utöfvas inom det civilfl> 
lifvet af uågon person öfver annan i uppväxtåren. Icke destomindre an
ses detta steg såsom uttaget i rätt riktning, och man är böjd att tro, 
att det skall mottagas på ett förståncl.igt sätt, då det ju är tillkommet 
för tjänstens bästa. 

(United Service Gazctte - 1905.) 
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Amiralitetet har utgifvit en blå bok öfver artille1·iskjutningame 
inom flottan uneler 1905. Det h et er däri bland annat, att det är mecl 
stor tillfredsställelse, som >> Their Lordships >> iakttagit 1905 år s resul
tat, hvilket, jämfördt med för egående års, visar en afsevärd förbätt
ring. De villkor, hvarunder skjutningarne ägt rum, hafva varit olika; 
så hafva afstånden visserligen afkortats till cle samma, som anvl\ncles. 
uneler 1903 och föregående år, m en målen hafva gjorts betydligt min
dre. Följande utvisar 1905 års resultat: 

bj ~ ~ 
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~ CD 
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'<i o ;:lct-ct-C"'''-'f (!> 

~ "" '---'b ~ "" ~ 

l Atlantiska- ............ 15 211 76.01 Illustrious 108.87' 
2 3. kryssar e- ..... .... 4 52 75.43 Leviathan 105.38 
3 Kanal- .. ············· ·· 14 188 74.54 Exmouth ......... 127.78· 
4 2. kryssare- ......... 6 78 69.05 Berwick 87.64 
5 lviedelhafs- ... ... ...... 12 147 68.52 Bulwark ......... 114.04 
6 Ostindia- ............... 5 43 66.06 Persens ......... 100.09 
7 Kina- ····· ··· ··· ······· 14 162 65.05 Iphigenia ......... 91.40· 
8 Goda Hopps- .. ....... 4 38 64.14 Pelorus ............ 74.58 
9 l. kryssare- ......... 6 72 61.63 l\1:onmouth ...... 81,·19 

lO Austral- .. ............. 5 47 55.27 Fegasus ········· 74.58 
11 N .-Am.erikanska o. 

Vest-Inc1ia- ......... 4 36 53.04 Diamon d ......... 68.03 
12 Tender- ............... 11 22 26.12 Skipjack 52.92 

100 1,096 68.26 
(United Service Gazette - 1905.) 

Slagskeppet Commonwealth har uppnått ett lysande r esultat un
der det 30 tirnmars prof, som Atlanter-flottan utförde under sin hem.
färcl från Gibraltar. Uneler de första 10 timmarne nådeles mecl 3/s kmft 
16,5 knop; uneler därpå följande 10 timmarna 17,7 knop med ·•;o kraft 
och uneler de därpå följande 8 timmarue nådeles 19,-r knop mecl full 
kraft. 

(United Service Gazette - 1905.) 

Kryssaren Encounter har vicl fullkraftsprof uppnått följ rmcle r e
sultat: ångtryck i pannorna pr kv.-cm. = lli,l9 kg.; ångtryck i cylin
clrarne = 15,3J kg. ; slagantal per minnt = 178; indikerade hästkrafter 
= 13.006; fart = 21 knop; kolförbrukning per iuclikeracl h ästkraft och 
timme = 0,94 kg. 
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För någon tid seelan talades det on'l, hvilka svårigheter och för
virrin gar, som ljusen från str ålkastarne å de två forten vid inloppet 
till Queenstown orsakat passerande handelsfartyg. D essa särdeles 
kraftiga strålkastar e hade isynnerhet varit gen er ande fö r fartyg, som 
gingo in eller u t ur h amnen. »Merchant Servi ce Guilcl» tog upp äm
n et och gjorde »War Office >> uppmärksam på elen olägenhet för sjö
farten, som dessa elektriska strålkastare orsakade. Sir Edward \ IV ar d 
har nu svarat härp å och tillkännagifver han att frågan blifvit disku
t erad inom såväl de militära myndigheterna i Cork som inom Cork 
Harbom· Commissioner s, m ed det resultat, att sådana anangement för 
framticlen vidtagits, att, såsom man vill h oppas, inga vidar e olägenl1eter 
skola uppstå på grund af str ålkastarnes användande. Emellertid är 
samma fråga uneler beh andlin g vis a vis strålkastarne vid Gibraltar. 

(United Service Gazette -· Ul05.) 

Frankrike. 

M. Charles Bos säger sin rapport till deputeradekammaren 
bland annat, · att en slagflott a m åste, från det ögenblick, då kriget för
klaras, eller till och m ed då det visar sig omöjligt att undvika det, 
cljiLrft sticka till sjöss samt med kraft och snabbhet kasta sig öfver 
och slå sin fiend e. D et är absolut till intet gagn att invänta fienden 
i en sky delad hamn, om än aldrig så väl försvar a d af kustbefästningar. 

Han h åller viclm·e före att det m ed anledning af de stor a för
luster, som tillfogades n eu tr ala makters sjöfar t genom påsegling af 
vandrande minor, blir nödvändigt att å en k ommancle internationell 
k onfer ens fastslå gränser och villkor för anvlLnclanclet af minor vid 
krigföring. Med afseende på bestyckning är han af elen åsikten, att 
clet m edelsvåra artilleriet bör försvinna och ersättas med en enda ka
liber af svåra kanoner. D et lätta snabbskjutande artilleriet bör bib e-
11ållas och r epresenteras af 76 a 100 mm. kanoner, hvilka böra använ
das mot såväl torp edfartyg som de större fartygens däck och öfver 
byggnader. Härigenom vinner man en afsevärd förenkling i ammuni
tionsutr eclningen. Ett proj ektilslag bör enelast vara finnandes för de 
svåra kanon erna och bör detta utgöras af kappade pansargranater, 
ladelade m ed explosivt sprängämn e. Fartygens sidapansar bör sträck a 
sig djupare n ed och högr e upp än förhållandet nu är. Kanonerna böra 
vara monterade parvis i torn. Fartygens akter m åste bättre skydelas 
med pansar så att styrinrättningarna ej råka i olag. Masterna måste 
göras lägre och lättare, samt enelast vara förseelda m ed afståndsmät-
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ningsinstrument. Det lätta artilleriet m ås t e antingen skyeldas af pan
sar eller också göras portativt. Skorstenarn e måste göras lägre och 
äfven delvis pansarskyddas. styrtorn en böra göras lägr e och minclr·e 
rymliga. Gnist-telegrafens rum måste förläggas under pansardäck 
Rammen är onödig; likaså torpedtuberna å s törre fartyg. Pansarskyel
det kan göras tunnare. K anonbetjäningarna måste öfvas att skjuta 
på de stora elistanserna och alla kanoner förses m ed telescopsi.kten . 
Fartygen måste förses m ed clubbelbottnar och vattentäta skott, fyllda 
mecl kol. Slutligen bör 19 a 20 knops fart kunna hållas. 

s kola 

Tyskland. 

För att sär skilja de olika fartygen inom elen aktiva slagfl ottan 
de förses med följande b eteckningar å skorstenarue : 

vVittelsbach ...... ..... . .. .. ..... ...... en svart ring, 
Zähringen ............. ........ .. ...... . t vå svarta ringar, 
Mecklenburg .......... . ................ tre , , 
vVettin ......... ..... .. .............. ...... fyra , , 
Kaiser Friedrich III ............... en hvi t ring, 
Kaiser Karl D er Grosse ......... t vå h vita ringar, 
Kais er vVilhelm der Grosse ...... tre , , 
Preu ssen .......... .. ...... .............. . en röd ring. 
Braunsweig ...... .... ... .. ......... .. . två r öda ringar, 
H essen ..................... ... ......... tre 

" 
,. 

Elsass .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . , ...... . fyra 
" 

,. 
Kurfi'trst Friedrich \ Vilhelm .. . 
vVörth ... .. . ..................... .. ...... . 
Branclenburg .... ....... . .............. . 
W eissenburg ................... .. .... .. 
Friedrich Karl ...... .. .. .... .. ...... .. 
Hamburg ........ . ... ...... ........... . 
:ll'[eclu sa ................................ . 

en gul ring, 
två gula ringar, 
tre gula ringar , 
fyra , , 
en svart ring, 
två svarta ringar, 
tre 

" 
,. 

Areona .................. ... ............ fyr a 
Prins H einrich .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. en h v it ring, 
B erlin ......................... .... ....... två h vita ringar, 
Ariaclne ................................ tre , , 
Frauenlob ........................... ... fyr a , , 
Blitz .. .......... .. ....... .. ............... en svar t nng, 
P e il .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . en rö d r in g. 
Högste befälhafvarens flaggskepp har ingen ring. 

Tidskrift i Sjöväsendet 7 
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En ledande tysk tidning offentliggör en intressant j~imförelse 

mellan den nyaste och svåraste kanonen inom tyska flottan (en sådan 

kanon, hvarmed »Deutschland » sk all bestyckas) och den modernaste 

fast ej svåraste pjäsen inom engelska flottan (hvarmecl King Edward

klassen är bestyckad). D en tyska kanonen, som har en kaliher af 28 

cm. och en längd af 40 kalibrar, anses i jämförelse med elen engelska 

30.5 cm. kanonen af 45 kalibrars längd, vara öfverlägsen med afseende 

på varaktighet. Jl.fen å andra sidan meclgifves, att elen engelska pjä

sen har en ansenlig större genomträngningsförmåga, i det dess pro

jektil förmår genomtränga samma slags pansar uneler samma anslags

vinkel som elen tyska fast på betydligt störr e afståncl. Denna den 

tyska kanonens underlägsenhet tillskrifves dess ringare vikt. Den 

skjuter en 240 kg. projektil med 60 kg. laddning då däremot elen en

gelska skjuter en 385 kg. projektil med 100 kg. laddning. 

(United Service Gazette - 1905.) 

Ryssland. 

Den hos Forges et Chantiers de la Mecliterranee vid la Seyne 

uneler byggnad varande kryssaren »Admiral lviakaroW >> blir: 135 meter 

lång, 17.5 meter bred och 6.5 meter djup. Farten beräknas till21 knop. 

Bestyckningen ut~öres af: två 20 cm. kanoner, åtta 15 cm. ss. k., tjugo 

76 mm. ss. k. och åtta 57 mm. ss. k. samt två unclervattenstuber. 

Ryska flottans förlust i bemanning uneler kriget utgör: 9,750 

clöcla och 16,380 sårade och tillfångatagna. Motsvarande siffror för 

japanska flottan äro: 2,000 döda och 1,660 sårade. 

De vi el N ewski-verken under byggnad varande jagarue å 350 tons 

skola heta: Dostroiny, Djelny, Dejatelny, Boztoropny, Razjascy, Silny, 

Strorozevoi och Stronjny. 

Danmark. 

En skola för reservkaeletter börjar från och med detta år. Re

servkacletterna meddelas unelervisning i praktiska och teoretiska äm

nen under nio månader. De ~tro delade på tvänne klasser. För att 

antagas till reservkadett fordras att sökanden aflagt sjökaptens- eller 
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styrmansexamen, samt i någon af dessa befattningar tjänstgjort å större 

fartyg på längre sjöresor samt att icke hafva fyllt 28 år. 

Efter genomgången examen i 2:a klassen, uppflyttas reservkadet

terna till 1:a klassen och få såsom sådana tjänstgöra såsom instruk

törer för cle värnpliktige. Efter slutad utbildningskurs utnämnas cle 

till r eservlöjtnanter. 
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Litteratur-anmälan. 

Taschenbuch der Kriegsflotten VII, Jahrgang 1906. Mit 
teilweiser Benutzung amtlichen materials herausgegeben von 
B. Weyer, Kapitänleutnant. Mit 410 Schiffsbildern. ~l_iinchen, 
I. F. Lehmanns 's Verlag. Pre is mit N achtrag M. 4: oO. 

Denna bok har tillföljd af sin full ständi ghet och tillför
litlio·het vunnit mer och mer användning inom de fl esta ma-

o 
riner. I trots af den stora upplagan hafva dock unJer de 
sista åren på grund af stor efterfrågan tre nytrycknin gar måst 

o·öras. 
" Denna nya årgång är väsentligt utvidgad; så till exem-
pel äro afbildnin garne af fartygen så omfattande, att knappast 
något fartyg af värde finnes , som ej är återgifYet genom foto
grafi eller skizz. 

För att hålla boken komplett und er hela året konuner 
under juni månad ett bihang att utgifvas och kostnadsfritt 
ti llhandahållas köpare af årgången. 
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Nyutkommen militär-maritim litteratur. 

In J apanese Hospitals cluring war-time. Fifteen months with the Red 
Cro ss Society of J apan (april 1904-july 1905). Mrs Richardson 
Blackwoocl & Sons. Lonelon 1905. Pris 6 sh . 

Di e Entwicklung der deutschen Seeinteressen im letzten J ahrzehnt. 
Sonclerh eft zur Marine-Runclschau 1905. Berlin. Ernst Siegfriecl 
:Niittler uncl Sohn. 

Taschenbuch el er Kriegsflotten VII. J ahrgang 1906. Mit t eilweiser 
Benutzung amtlichen Materials. B. IV' eyer. Mänchen. I. F. 
L ehmann's Verlag. Pris M. 4.50. 

Transactions of the Institution of naval architects . Vol. XL VII, by 
R. W. Dana. Lonelon 1905. 

Etucles de Phenomenes de l\Iaree sur les Götes N eerlancloises. III 
Tables des Courants. P ar J. P . van der Stok. Utrech t 1905. 

The w eather-forces of the plan etm·y atmosph eres. By C. l\1arthi. 
Nicleau, 1905. 

Military hygiene. R. Calclwell. Lonelon 1905. 10 sh. 6 el. 

La lutte pour l 'empire de la mer. Les leyons de la guerre russo-j a
ponais. R. Davely. Paris 1906. 

A staff officers serap-book cluring the russo-j apanese war. Sir J. Ha
milton. London 1905. 18 sh. 

L a bataille de Tsoushima. N. L. Klaclo. Paris & Nancy 1905. 

Enseignements tactiques clecoulant de la guerre russo-japonaise. 
NiesseL Paris 1905. 

Ship and gun-drills United States n avy. Annapolis 1905. 

The war in The Far East 1904- 05. By the military COlTespondent of 
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United Service Gazette, sid. 655 : Merchant s hi ps and Searchlights. 
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Qrganisation of the French Naval Reserves. 
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Marine Runclschau, sid. 1: Frieclensvorbereitung und Kriegsauf
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Navigation, handel och sjöfart. Dansk Tidsskrift for Sewm-
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Georg >> ; sid. 828: La cuirasse allemand »Schwaben»; sid. 830: Submer
sible allemand de 240 tonnes. 
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Strategi och taktik. Le Yacht, sid. 787, 831: Cuirasses et Croi
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:M:itteilungen au s den'l Gebiete des Seewesens, sid. 9: Die Ma
növer der verstäckten französischen Mittelmeer-Eskadre 1905. 

Le Y a ch t, sid. 817: Les Manceuvres Navales Italiennes de 1905. 

Undervattensförsvar. Mitteilungen · aus dem Gebiete des See
wesens, sid. 46·: Uber Unterseeboote. 

United Service Gazette, sid. 676: Sir William vVhite: o·n Sub
marines. 

Diverse. United Service Gazette, sid. 635: N a val Officers as; 
Japanese interpreters; sid. 636: Proposed Naval Museum; sid. 648: The 
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