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Arsberättelse i navigation och sjöfart. 
Afgifven den 3 mars 1909 af ledamoten C. F. Riben. 

Navigation. 

För bestämmande af ett fartygs observerade ställ e an- Höjd-
IVändes inom den svenska marinen fortfarande nästan uteslu- metoden. 
tande den s. k. longitudsmetoden (timvinkel) eller den s. k . 
latitudsmetoden (eirkummeridianhöjd) eller ock en samman-
ställning af två a f dem. Föredraganden i navigation och sjö-

-' fart fö r år 1903 har i sin årsberättelse framhållit en del för
delar med den i tyska marinen all t mer använda s. k. höjd
metoden och till fu llständigande af denna framställning vill 
jag här med ledning af den senaste upplagan af :»Lehrbuch 
der Navigation, II, Astronomische Navigation, · Berlin 1906, 
söka uppdraga en jämförelse mellan dessa olika: · m(itoder. 

I ofvannämnda årsberättelse (Tidskrift · i sjöväsende !903 
4:e häftet) påpekas, att den »Sannolika punkt», i ' hvi lken far
tyget vid observationstillfället befinner sig, är den punkt, som 
på ortlinjen ligger uärmast fartygets ställe enligt den döda räk
ningen och således erhålles, om man proi icierar denna punkt 
på ortl{njen genom att fälla en sferisk perpendikel från den
samma mot ortlinjen. Då vidare den verkliga astrono~iska 
<ntlinjen, som är en cirkell inje, erhålles, om man· med den 
punkt på jorden som vid observationstillfället qar himJ?elskrop
pen i zenith (den s. k. ljusp<'leu) till medelpupkt uppritar en 

Tidsk1·ift i Sjöväsendet · : 14 
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cirkellinje med himmelskroppens zenithafständ till radie, är det 
tydligt, att den »sannolika punkten» lättast _sk_ulle fi~n as, om 
man kunde navigera på en jordglob, där orthn]en enhgt ofva.:..:: 
stående regel uppritades och därefter en storcirkel lade~- g~;1~~ 
ljuspolen och fartygets ställe enligt den dö~a räkningen. Den 
»verkliga sannolika punkten~ vore då skärnmgspunkt~m mellan 
storcirkeln och ortlinjen. (Fig. l }. 

O il 

Fig. L 

Som man emellertid är hänvisad till att navigera i ett 
sjökort (vanligen det växande), betraktar man i stället ortli nj ~n 
som en rät linje, hvartill man utan nämnvärdt fel fuar räthg
het emedan om bestickets fel ej är alltför stort och hirn mels
kro,ppens ze~ithafstånd ej för litet, den verkliga ortlinjens böj
ning blir så liten, att man kan anse tangenten t ill dens~n~ma 
sammanfalla med cirkellinjen intill de gränser på orthn] ell, 
inom hvilka fartyget bör befinna sig. Och den sferiska per
pendikeln eller 13torcirkeln, hvarmed räknad latitud och longl
tud projicieras på ortlinjen ersättes i sjökortet af loxodromen, 
som är en rlj.t linje. 

Tillförlitligbeten af den beräknade »sannolika punkten» 
blir sålunda beroende på, dels hur tillförlitligt det döda be
sticket är och dels hvilkPn metod man väljer för att bestäm ma 
ortlinjen i kortet. . 

I longitudsmetoden uppritas ortlinjen i skärmngspunkten 
mellan räknad latitud och observerad longitud vinkelrätt mot. 
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himmelskroppens azimutb, och i latitudsmetoden uppritas ort
linjen i skärningspunkten mellan räknad longitud och obser
verad latitud vinkelrätt mot himmelskroppens azimuth . I bägge 
fallen erhålles den sannolika punkten genom att från den döda 
räkningens latitud fälla perpendikeln mot ortlinjen. 

Enligt böjdmetoden däremot uträknas den höjd, som him
melskroppen skulle hafva, om observatorn befunne sig å far
tygets ställe enligt den döda räkningen, och skillnaden mellan 
denna beräknade höjd och den observerade höjden (egentligen 
zenithafstånden) anger, hur mycket närmare eller längre från 
himmelskroppen observatorn befinner sig, d. v. s. bur mycket 
närmare eller längre från himmelskroppen ortlinjen går. Den 
sannolika punkten enligt denna metod erhålles genom att pi>, 
vertikalcirkeln genom himmelskroppen och fartygets ställe från 
detta senare afsätta ofvannämnda skillnad mellan höjderna, 
hvarefter ortlinjen i denna punkt drages vinkelrätt mot verti
kalcirkeln. 

Om äfven i vissa fall de tre metoderna lämna samma ortlinje 
och kanske till och med samma sannolika punkt, så kunna 
dock, då besticket enligt döda räkningen är afsevärdt felaktigt, 
så stora skiljaktigheter genom de olika metoderna erhållas, att 
de ej kunna anses lika tillförlitliga. 

Huru dessa förbållanden gestalta sig i ett växande sjö
kort, framgår af fig. 2 och 3. 

I båda figurerna betecknar Od besticket enligt döda räk
ningen och Oa E vertikalcirkeln genom detta ställe och ljus
polen . Dess afskärningspunkt med den verkliga ortlinjen är 
den verkliga sannolika punkten Ov.s. 

I fig. 2, som framställer en jämförelse mellan longituds
och höj dmetoden, är L afskärningspunkten mellan räknad lati
tud och observerad longitud och ortlinjen I erhålles genom att 
i L draga en tangent till den verkliga ortlinjeu. Fotpunkten 
F till den från O d mot ortlinjen i sjökortet fällda perpendikeln, 
är den genom longitudsmetoden funna sannolika punkten. 
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Fig. 2. 

.H 
Fig. 3. 

I 
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J fig. 3, som framställer en jämförelse mellan litituds

ocb höjdmetoden, är P afskärning3punkten mellan räknad longi

tud och observerad latitud och ortlinjen II i sjökortet erhålles 

aenom att i P draga en tangent till den verkliga ortlinjen. 
n 
Fotpunkten G till den från Oa mot ortlinjen i sjökortet fällda 

perpendikeln, är den genom latitudsmetoden funna sannolika 

punkten. 
Vid höjdmetoden är i båda fallen -genom Od dragen 

loxodromen Oa H, som i Oa har samma azimuth som verti

kalcirkeln Ocl F. Genom att afsätta Ocl H= Oa Ov.s. (skillna

den mellan den beräknade och observerade höjden) erhålles 

den sannolika punkten H och vinkelrätt mot Oa H dragas 

ortlinjerna III och IV i kortet. 
Om himmelskroppen är i närheten af 1 :a vertikalen eller 

i närheten af meridianen, komma vid longituds- resp. latituds

metoden punkterna F och G att i det nämaste sammanfalla 

med den verkliga sannolika punkten Ov.s och ortlinjerna I 

och II kunna ersätta den verkliga ortlinjen . Men om longi

tudsmetoden användes, när himmelskroppen är långt från den 

l:a vertikalen eller latitudsmetode11 användes, när himmels

kroppen är långt från meridianen, i hvilka fall ortlinjen skär 

räknad latitud resp. longitud under spetsig vinkel, så komma 

de sannolika punkterna F och G att ligga långt från Ov.s och 

ortlinjerna I och II kunna ej tänkas ersätta den verkliga ort

linjen såsom af fig . 2 och 3 framgår. 

I motsats till longituds- och latitudsmetoderna förekomm a 

öfver hufvud taget inga fall, då höjdmetoden är olämplig. Af 

figurerna framgår, att den härigenom funna sannolika punkten 

H alltid ligger så nära den verkliga sannolika punkten Ov.s, 

att afvikelserna i praktiken äro utan betydelse. Och äfven om 

punkterna F och G i vissa fall komma att ligga mycket nära 

Ov.s, så hafva dock alltid ortlinjerna I och II en mera afvi

kande riktning från den verkliga ortlinjen än ortlinjerna III 

och IV, på grund hvaraf de genom höjdmetoden erhållna ort

linjerna ersätta den verkliga ortlinjen på en längre distans 

från den genom respektive metoder funna sannolika punkten 

än de genom de andra metoderna erhållna ortlinjerna. 
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Att höjdmetoden sålunda under alla förhällanden är för

delaktig att använda, är uppenbart, och som man alltid i 

den metoden måste konstruera ut den sannolika punkten , er

håller man genom en enkel höjd af en himmelskropp genast 

en punkt i sjökortet, bestämd till både latitud och longitud , 

Då i nu tillgängliga svenska läroböcker i navigation fram 

hålles, att endast en af dessa kvantiteter erhålles genom de 

bägge andra metoderna, under det att den andra i räknin gen 

ingående kvantiteten kvarstår oriktig, frestas man lätt att tro , 

att höjdmetoden i detta afseende har företräde framför de and ra 

metoderna, men såsom af det redan anförda framgår, kunna 

såväl latitud som longitud konstrueras fram ur longituds- och 

latitudsmetoderna, fastän höjdmetoden lämnar sannolikare vär

den på desamma. 
Höjdmetoden är liksom andra metoder approximativ, 

hvilket lättast inses, om man tänker sig en observation tagen , 

när himmelskroppen är i l :a vertikalen, i h vilket fall ett latituds

fel aldrig skulle förekomma, om metoden vore ofelbar. 

Kompasser. Ett problem, som fortfarande står olöst, är att under 

däck å stridsfartygen finna en lämplig kompassuppställnings

plats och kompassanordning, efter hvilken fartyget kan navi

geras, om till äfventyrs kompasserna å öfre däck blifvit bort

skjutna. Att ä våra små fartyg, där allt utrymme måste så 

väl tillvaratagas, erhålla en verkligt god plats för en normal

kornpass under däck, torde ej vara så lätt, men det är att 

hoppas, att, om större fartyg i en framtid skola byggas, de 

nautiska intressena blifva så mycket tillgodosedda, a t t en i 

magnetiskt hänseende god uppställningsplats för en kompass 

under däck kan erhållas. 
I några af de större marinerna hafva under de senaste 

åren försök pågått med att från en under däck uppställd nor

malkompass på elektrisk väg öfverföra kornpasskursen till visar

skifvor vid styrinrättningarna, och äfven iuom svenska mari

nen hafva röster böjts för införande af sådana kompasser. 

Priset för en dylik anordning synes dock vara alltför högt för 
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att kunna komma till användning å våra fartyg, och då man 

dessutom måste hafva vanliga kompasser i reserv, ifall de 

elektriska ledningarna m. m. skulle komma i olag, ligger den 

frågan nära till hands, om det ej är lika bra att använda våra 

vanliga kompasser. 
Den lyckligaste lösningen på kompassfrågan vore onek

ligen, om en kompass med gyroskop kunde konstrueras, där 

kornpassrosen utan magnetnålar bölles i N ord och Syd genom 

svängkrafter hos den roterande kroppen. En sådan kompass 

skulle nämligen vara oberoende af kornpassuppställningsplat

sens magnetiska egenskaper. 
Försök med dylika kompasser hafva äfven pågått utom

lands, men bafva ännu ej nått önskade resultat, och i af

vaktan därpå torde det vara klokast att bibehålla luft- och 

spri tkompasserna. 
Men först och främst måste kornpassuppställningsplat

sernas magnetiska egenska per undersökas. Sådana undersök

ningar verkställdes under förra året å pansarkryssaren Fylgia 

och visade sig därvid, att kompassuppställningsplatserna under 

däck voro bättre än man vågat hoppas. Undersökningarna 

komma att fortsättas å alla stridsfartygen, och på de fartyg, 

där kompasserna i kommunikationscentra befinnas användbara 

för navigering, torde för denna plats böra anskaffas en luft

kompass såsom fartygets normalkompass. Luftkompasserna, 

hvilka för ett antal år sedan helt plötsligt försvunna från våra 

far tyg, böra återinföras såsom normalkornpasser, för att vid 

kompensering och deviering till fullo kunna utnyttja deflek

torn, ett instrument som visserligen är föga kändt hos oss, 

men som hädanefter ej torde vara främmande för dem, som 

genomgått kursen i navigation i sjökrigshögskolan. Att så

lunda en normalkompass anorordnas under däck, hindrar ej, 

att ,fartyget under fredstid navigeras från en normalkompass 

å öfre däck, blott navigeringsofficeren ägnar stridsnormalkom

passen erforderlig tillsyn, och förvissar sig om, att deusamma 

allt id är i brukbart skick. 
·Att kornpasserna i stridstornen å våra fartyg äro otillför-



Dubbel
k ompass. 

- 208-

litliga, är en känd sak, men på en del fartyg åtminstone kunn a 

de göras bättre, o:n man afstår från att kompensera bort den 

kvadranteJa deviationen. Det torde .nämligen vara säkert, att. 

tornets pansar inducerar magnetism i de mjuka järnkulorna, 

hvarigenom dessa icke komma att göra den verkan, som med 

dem åsyftas. De observationer, som under förra sommaren 

anställdes på sjökrigsskoleafdelningens pansarbåtar, hafva äfven 

ådagalagt, att stridstornkompasserna, kompenserade för endast 

semicirkulär deviation, varit lugna och möjliga att styra efter, 

samt att den kvarvarande deviationen kan borttagas genom 

s. k. efterkompensering med kompensationsmagneterna på hvarje 

särskild kurs. 

För ·erhållande af större erfarenhet på oetta område göras 

observationer på pansarkryssaren Fylgia i vinter, hvarjämte 

ytterligare observt>tioner komma att anställas å pansarbåtarna. 

Ett instrument, som synes kunna blifva en god hjälp vid 

magnetiska · observationer om bord, är en i 5:e häftet af »An

nalen der Hydrograpbie und Maritimeli Meteorologie» för å r 

1907 besb·ifven dubbelkompass, som består af två kompasser, 

hvilkas , medelpunkter ligga vertikalt öfver hvarandra. Instru

mentet, hvarmed riktkraften ombord kan uppmätas, grundar 

sig på, att riktkraften är större ju mindre vinkeln mellan de 

h varandra repellerande nord- eller sydändarna af kompassnålarna 

är, eller noggrannare att »riktkrafterna förhå lla sig till hvar

andra som cosinus för halfva repulsionsvinklarna». 

Dubbelkompassen kan sålunda användas för bestämman 

de af en lämplig kompassuppställningsplats ombord, då man 

endast har att observera repulsionsvinkeln på olika ställen i 

fartyga t. 

På grund af ofvan anförda förhållande ;::nellan riktkraften 

och repulsionsvinkeln är det äfven möjligt att med dubbel

kompassen genom observationer på lämpligt valda kompass

kurser bestämma de flesta deviationskoefficienterna samt kom

passens deviation utan pejling af något föremål. 
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I Tyskland har man börjat använda mikrometerskrufven Instrument. 

på sextanter i stället för nonien med tillhörande kläm- och 

tangen tskrufvar, och ehuru nyttan däraf synes ganska liten, 

erbjuder anordningen do~k den förde len, att instrumentet lätt 

afläses såväl vid dager som om natten. 

Fig. 4. 

Fig. 4 visar anordningen sedd ofvanifrån . På limben 

märkes tandkransen och oeu grofva indelningen i grader, som 

är angifven med stora siffror; på al idaden sitter mikrometer

trum man d och häfstången a; någon lupp finnes ej. På den 

del af alidaden, där nonien eljest sitter, finnes endast index

strecket b. Gradindelningen på limben och detta indexstreck 

äro så tydliga, att afläsningen bekvämt kan göras utan lupp . 

På fig . 5, som framställer undre sidan af sextanten, ser 

man mikrometerskrufven , f, som åstadkommer alidadens finare 

rörelser. Alidaden hvilar i lagerna, g och h, och är vridbar. 

Som tandkransens tänder äro skurna så att afståndet mellan 

dem noggrannt motsvarar en grad på sextanten, så flyttas 
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~llidaden en grad, då trumman och mikrometerskrufven vridas 
.ett hvarf. 

Fig. 5. 

Trumman är indelad i 60 lika stora delar, och mot in
.dexstrecket c (fig. 4) afiäsas minuterna; på särskild beställ
ning kan · instrumentet förses med afiäsning på 1

/ 2 minut och 
mindre delar af minuten uppskattas. Som trumman och in
,Jexplattan äro hvita men indexstrecket e och minutstrecken 
-s•varta, är afläsningen lätt äfven i JLörker med svag belysning. 

För den gröfre inställningen af alidaden kan mikrome
terskrnfven lyftas af från tandkransen . För detta ändamål äro 
lagerna, g och h, monterade på en metallarm, som medels 
häfarmen, a, kan vridas omkring skrufven, i. Vid aflyftnin
gen skall vänstra handens tumme stödja mot alidaden nedan
för skrufven (i) under det att bäfarmen (a) med pekfingret 
D.rages så långt tillbaka, att ett anslag förbindrar dess vidare 
rörelse. Mikrometerskrufveu är då fri från tand kransen, så att 
alidaden kan föras fram och tillbaka. Därefter lössläppes bäf
armen (a) långsamt, hvarvid mikrorneterskrufven af fjädern 
(k) återföres i tandkransen. Man måste iakttaga, att verk-
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ställa den gröfre inställniogen af alidaden, endast när man 
tydligt känner, att häfarmen ligger an mot sitt anslag ; i annat 
fall släpar skrufven öfver tandkranseo, hvarvid båda lätt kunna 
-.skadas. Mikrometerskrufven oclt tandkransen böra aldrig in-
-oljas, utan hållas rena och fria från dam med en pensel. 

En intressant lodapparat är den af Friedrich H . C. Heyn Lod-

i Hamburg konstruerade släplodapparaten, h vars utseende fram- apparater. 

går af vidstående figur. 

Lodapparaten utgöres af en vattendrake, i hvars inre är 
anbragt en af metall tillverkad luftlåda, som genom en gummi
:slang står i förbindelse med en å fartyget anbragt manometer, 
:å hvilken djupet afiäses. Då lodet släppes ut, intränger vatt
net i luftlådan genom ett utanpå densamma sittande rör och 
pressar tillsammans den i luftlådan och slangen varande luften 
så mycket, som trycket af den öfver lodapparaten varande 
vattenpelaren utgör. För att hindra smuts från hafsbotten att 
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intränga i luftlådan, är i undre ändan af vattentillopsröret an 

bragt en läppventil af gummi. Gummislangen är skyddad af 

en mantel. 

En olägenhet med lodapparaten är, att olika stora luft

lådor och drakar måste anvhndas på olika djup, på det att ej 

vattnet, när lodet sjunker, skall intränga i gummislangen . Till 

följd af den storlek som draken sålunda får på större djup, 

är lodapparaten icke användbar på djup öfverstigande 40 

meter. 

Draken är så konstruerad , att den vid släpandet på bot

ten kan glida öfver mötande hinder. Om därvid något före

mål borrar sig fast i draken, flyter den upp till vattenytan , 

hvilket genast synes på manometern; apparaten inhalas då med 

en hjälplina, och kan ånyo användas, sedan föremålet blifvit 

aflägsnadt. Skulle föremålet sitta fast i botten, så afbrytes en 

såsom säkerhetsventil verkande kolf, som är svagare än öfriga 

förbindelsekolivar och apparaten vänder sig om samt flyte r 

upp till ytan. 

Apparaten kan naturligtvis användas att släpa på ett visst 

djup, hvilket då anges af manometern. 

En svaghet hos denna lodapparat är, att ingen ljudappa

rat finnes, som anger, när lodet tar botten, utan att uppmärk

samheten ständigt måste vara riktad på manometern. 

Uppfinnaren har äfven konstruerat ett handlad, som grun

dar sig på samma princip. Inuti lodkroppen sitter luftlådan , 

som med sin öfre ända genom en gummislang står i förbin

delse med manometern. För att göra slangen, som samtidigt 

tjänstgör som lodlina, tillräckligt stark, är manteln, som om

ger slangen, försedd med meblltrådsinläggning. Ehuru lod

kroppens storlek måste variera med djupet, torde ett för 20 

meters djup konstrueradt lod vara tillfyllest, enär handlodning 

på större djup sannolikt ej förekommör; dock lära lod för 40 

meters djup kunna hanciteras såsom handlad. 

En fördel med handlodapparaten är, att linan ej behöf

ver hållas upp och ned vid afläsningen af djupet, som dess-
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utom kan verkställas af vakthah>ande officeren, om manome

tern sättes på bryggan. 

Sjöfart. 

Under år 1908 bafva tre stora ångbåtsbolag, nämligen 

Sveabolaget, Stockholms ångfartygs rederiaktiebolag och ång

fartygsaktiebolaget Södra Sverige sammanslagits till ett bolag un

der namnet Stockholms rederiaktiebolag Svea. Bolaget inne

har efter sammanslagningen 43 ångare och är hvad antalet 

ångare beträffar det största ångbåtsbolag i Sverige men öfver

träffas i tontal af ett par andra bolag. 

En glädjande utvecklig af den svenska sjöfarten är öpp

nandet af reguliära svenska linjer på Ryssland, sedan under 

en följd af år den reguliära trafiken mellan detta land och 

Sverige legat uteslutande i ryska händer. Ehuru Stockbolm 

ganska allmänt ansågs som den lämpligaste utgångspunkten 

för den nya linjen, höjdes äfven starka röster för en linje, ut

gående från Nynäs, och då Sveabolaget tillerkändes statssub

vention under f> år för upprätthållande af en reguliär ångbåts

förbindelse Stockbolm-Riga och under den sträugaste vintern 

Stockholm-vViudau, beslöt Nynäs ångfartygsaktiebolag att 

öppna en åugbåtsförbindelse från Nynäs till Riga eventuellt 

Windau och Libau med returfrakter på Norrköping och Oxelö

sund, hvarjämte detta bolags ångare i llJån af tillgång på last 

äfven aulöper södra Sveriges större sjöstäder. 

Den l januari i år trädde nautisk-meteorologiska byråns 

kontrollstationer i Stocklwl m, Göteborg, Malmö, Kalmar och 

Sundsvall i Vt>rksalllhet och Kungl. maj:t har genom för de

samma den 27 no vem ber l \)()8 utfärdad nådig instruktiou i 

föreskrifter för pröfning af fartyg:slauternor bland annat för-
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ordnat, att hvarje efter pröfning godkänd lanterna skall stämp

las med byråns kontrollstämpel, hvarjämt'e lanternans nummer 

skall ristas in på så väl lins som tillhörande försatsglas , äfven

som att för hvarje godkänd lanterna skall utfärdas certifikat 

enligt särskildt formulär. 

I en nådig förordning om fartygslanternor af samma dag 

finnas angifna de villkor, som fartygslanternorna skola upp 

fylle för att kunna af nautisk-meteorologiska byrån och dess 

kontrollstationer godkännas. 

Då föredraganden i navigation och sjöfart år 1906 fra m

hållit, att örlogsvarfvens sjöinstrument- och sjökarteförråd borde 

konstitueras som kontrollanstalter för örlogsflottans skeppslan

ternor och nautiska instrument, får jag såsom min åsikt ut

tala , att, ehuru dessa förråd böra vara försedda med instru

ment för undersökning af kompasser och andra nautiska in

strument, som allt emellanåt behöfva kontrolleras, jag inga

lunda anser det nödvändigt, att de äro försedda med instru

ment för undersökning af lanternor, enär vid nyanskaffning 

hädanefter af lanternor leverantören bör tillhållas att leverera 

lanternorna med certifikat. 
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Nutidens luftskepp och deras betydelse 
för kriget till sjöss. 

:Efter ett fö r e drag hållet in:l6r Sjöofficerssii.Jls kapet 

i C arlskrona i januari 1909. 

Då i dessa dagar luftskeppsproblemet allt mera närmar 

s1g sin fullbordan samt utomlands blifvit en br,änuande fråga 

för dagen och utländska såväl fack- som allmänna tidskrifter 

vimla af uppsatser i ämnet, har undertecknad, ehuru i saknad 

af de praktiska erfarenheter h vilka förutom ingående teoreti

s~a kunskaper torde erfordras för en sakrik Htläggning, dock 

~a g~und af frågans viktiga beskaffenhet, som kanske i Sverige 

för htet uppmärksammats, vågat att här utlägga ämnets ytter

konturer. 

»Framtiden ligger luftem är ett uttryck, som för ej 

lång tid tillbaka sedan var ett ironiskt talesätt. Nu innebär 

detsamma ett allvar och den tid torde ej vara så J.ångt afläg

sen, som mången föreställer sig1 då luftskeppet på skarpen 

komm er att blifva konkurrent till trafikmedlen såväL till lands 

som va t ten. 

J>Du är Tysklands störste son i det nittonde århundra

det, lyderdet bekanta uttryck, bvilket för kort tid sedan uttalades 

af en_ bland de vägande och afgörande rösterna i värdspoliti 

k:u tJll en af de förnämsta förkämparne på luftteknikens om

rade. Om måhända detta uttryck af många anses alltför öfver-
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.drifvet, borgar dock uttalarens säkra omdöme med hans för 
frarotiden helt säkert tillräckligt öppna och klara blick för , att 
uppfinningen snart kommer att få vidtomfattande verkningar . 

När för omkring jämt ett hundra år sedan den första 
ångbåten i Amerika framträdde, uppstod genast mot densam ma 
liknande misstroendevotum som mot det nuvarande luftskep
pet. Maskinen ansågs otillförlitlig och det ansågs till och med 
vara förenadt med stor fara att företaga resor med detta for t
skaffningsmedel ; d~ck först en 30 a 40 år senare började den re
guliära snabbtrafiken öfver Atlanten, hvilken senare allt mer 
och mer uppdrifvits till de nuvarande atlantervindthundarne. 

Här är icke platsen för och faller ej inom ämnets om
råde att ingå på några detaljer angående lurtseglingens historia, 
men torde kunna sägas, att för nära 3

/ , sekel sedan började 
experimenten med att framdrifva luftskepp såväl medelst hand
som ångkraft och blefvo resultat€11 ofta ganska vackra. 

Dock kommo dessa luftskepp ej till någon praktisk an
·vändning, enär drifkraften, hvilken utgör finessen i luftskepps
konstruktionen, var för tung. 

Det var genom den hastiga och kraftiga utvecklingen af 
.explosionsmotorerna och den däraf uppkommande a~tumobi l 
indnstrien, som luftskeppskonstruktionen fick det tillskott 
kraft, bvilket den var i behof af. 

Redan nu må nämnas, att i nutida luftskepp användes 
motorer med en vikt af 3-5 kg. per hästkraft. Motortek ni
ken är dock så långt uppdrifven, att maskiner nu tillverkas 
med en vikt understigande l kg. per hästkraft och att dessa 
motorer äro så stora, att de representera ett hästkraftantal af 
120-150 hästkrafter. Dessa motorer anses dock ej ännu till
räckligt pålitliga för luftskeppskonstruktionen. 

Innan luftskeppens betydelse för kriget till sjöss fram
ställes, torde en redogörelse för de system som förefinnas samt 
den grad af utveckling, som luftskeppen nu nått, vara på sin 

-plats. 
Nutidens luftskepp uppdelas i tvänne stora hufvudsystern, 

.nämligen: 
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A) systemet lättare än luften och 
B) systemet tyngre än luften. 
Dessa tvänne system tätia inbördes om företrädet på 

g3ronautikens område, men torde man kunna säga att det förra 
systemet, lättare än luften, är en föregångare till det senare. 

Systemet lättare än luften har äfven tills dato ff\retaait 
"' de längsta färderna samt fyller de fordringar man ställer på 

e tt luftskepp, i högre grad än det andra systemet. Dock hafva 
bägge systemen antagits för krigsbruk i olika länder och i 
Amerika ställer man redan mycket stora förhoppningar på sy
s temet tyngre än luften, särskildt med afseende på dess an
vändbarhet för armen. 

Luftskeppen tillhörande A-systemet, lättare än luften, de
las i tre hufvudtyper, beroende på det sätt, genom bvilket 
den bärande ballongens form upprätthålles. 

Motstånd mot formförändring bos denna är nämligen en 
Rbsolut nödvändighet, ty mister luftskeppet för mycket gas 
{genom diffusion eller läcka) och samtidigt förlorar sin form, 
minskas därigenom lufskeppets fart och manöverförmåga. 

En stor betydelse för formen har det luftmotstånd, som 
möter lufskeppet vid dess gång genom luften. Mottrycket be
ror ju själfklart ej på den rådande vindstyrkan, enär denna 
.är att betrakta som lufthafvets ström, utan på den fart luft
skeppet innebar. Ager nu ballongen ej tillräcklig motstånds
förmåga mot formföräudring, sammantryckes ballonghöljet, llVar
vid både fart ocb manöverförm åga helt och hållet förloras . 

De tre hufvudtyperna äro följande: 
l ) D et stela systemet, bvarest utanpå den bärande bal

[ongen är byggt ett långsträckt aluminiumskelett. (Zeppelin 's 
luftskepp). 

2) Det halfstela systemet, där luftskeppets form upprätt
hålles genom en invändigt belägen luftsäck, s. k. ballonet. 
Luften i denna hålles under ett bestämdt tryck, hvarigenom 
Gen omgifvande gasen verkar på själfva ballonghöljet och ut
spänner detta. 

Vid detta system finnes äfven en yttre stagning, bestå-
Tidskri ft ,i Sjöväsendet 15 
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ende antingen af stora aluminiumplattformar på underkant af 
ballongböljet eller också af mycket långa gondoler, som på 
»Ville de Paris». 

3) Det lösa systemet, hos bvilket ballongens form upprätt-
hålles uteslutande genom luftsäckar. 

För alla tre typerna är bärmedlet gas, och denna fram-
ställes i allmän bet på elektrolytiek väg. 

Ren vätgas är 5 gånger lättare än vanlig gas och :'äger 
(vid 760 mm. o. oo) cirka 100 gr. per m. 3

, medan atmosfensk 
luft väger 1300 gr. under motsvarande förhållanden. En m 3 

vätgas gifver på denna grund en lyftförmåga a_f 1._2 kg. . . 
Ballongböljet, som innesluter vätgasen, förfärd1g~s af oh~a 

l tycrer I England använder man guldslagarlmma, til l-s ags o · .. . 
verkad t af oxens tarmar; denna är mycket ogenoro tran g lJ g 
men mycket dyr och litet motståndskraftig. . Silke, som förr 
mycket användes, har frångåtts på grund af dess elektnsku 
egenskaper och mest användes nu bomullstyg, hvilket tätas 
med mellanliggande lager af kautschuk . 

. Invändigt i ballonghöljet befinner sig lnftsäcken, utom 
hos det stela systemet, bvilket saknar sådan. Luftsäcken är 
försedd med till- och aftoppsrör. 

På alla luftskepp i denna hufvudklass finnes en s. k. 
sprängvåd, d. v . s. en större duk, h vilken. i händelse af fara 
kan rifvas bort från ballongböljet och hastigt utslappa gasell. 
Linan till denna sprängvåd var oklar då ,patrie» slet sig l?ss. 

Under ballongen upphänges gondolen, antingen med hJ älp 
af selar, som på det engelska luftskeppet eller också m~_d elst 
ståltrådslinor och alluminiumrör, som fästas antingen bil SJalfYa 
ballongen (Ville de Paris, Parseval) eller till ballongens platt
form, såsom på Republique. 

Gondolerna äro i allmänhet tillverkade af stål- eller allu
miniumrör, . samt uppbära motorer, styranordningar m. m . 

I regel användes 2 propellrar med stor stigning och högt 
omloppstal (800-1 000). På »Ville de Paris» användes dock 
enkelpropeller med stor diameter och lågt omloppstaL Pro
pellrarne äro vanligen två-bladiga, Zeppeliu använde dock tre
bladiga. 
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Under det att man hos fartyg på SJOn räknar med eu 
god långskeppsstabilitet och som regel har sin uppmärksamhet 
riktad på tvärskeppsstabil iteten, är förbållandet hos luftskeppet 
motsa tt. Hos dessa är tvärskeppsstabiliteten alltid god, blott 
tyngdpunkten ligger ni\got så när långt under bärcentret; där
emot har långskeppsstabiliteten vållat en del svårigheter. 

I regel ligger mottryckscentret hos luftskeppen betydligt 
öfver propellrarne och vid gång genom luften vill således upp
kom ma ett moment, som sträfvar att välta luftskeppet öfver 
ände. Hos Zeppelin borttages denna olägenhet delvis genom 
att anbringa propellrarna högt, i ungefärlig böjd med mot
tryckscentret. Vid den s. k. kritiska hastigheten är dock detta 
medel ej tillräckligt, hvarför man äfven på detta luftskepp lik
som på öfriga konstruktioner använder stabiliserinovsinaar 

b b ' 
bvilka vid gäng genom luften bafva samma verkningar som 
fjäd rarue på e u afskjuten pil. Uppfinningen af dessa stabili
seringsvingar tillskrifves den frans ke kaptenen Renaud och bar 
den fördelen , att deras verkan tilltager med luftskeppets fart. 
- Efter denna inledning skall något närmare redogöras för 
de olika typerna . 

Det stela systemet, 

representeradt af Zeppelins luftskepp, består af ett långt allu
miniumskelett, hvilket genom tvärskeppsskott delas i 17 celler. 
Hvarje cell innebåller en med vätgas fylld ballong och öfver 
hela skelettet är draget ett vattentätt tyg. U n der skelettet äro 
fastgjorda tvänne gondoler till cellerna n:ris 5 och 13. 

Gondolerna äro förenade till en lätt, trekantig båtkon
struktion, hvilken sträcker sig både framför och bakom gon
dolern a. 

Emellan gonrlolerna finnes i denna konstruktion uppe
hållsplats för frivakten. 

H varje gondol har en motor, som drifver tv änne pro
pellrar , hvilka äro monterade på utriggare högt öfver gondo
lerna , som förut nän1nts. Från hytten midskepps leder en med 
lejdare försedd tuunel upp genom ballongen. Denna är till
kom men för att för att kunna taga astronomiska observatio-
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ner, enär största delen af himmelsgloben är skymd från gon

dolerna. 
Akterut sitta 6 st. stabiliseringsvingar, 4 vågrät och 2 

lodrät. För sidstyrning finnes mellan de vågräta stabiliserings

vingame 2 roder samt längst akterut ett stort, delvis balanse

radt roder. För höjdstyrningen finnes l 6 st. höjdroder, an

bragta 4 st. på hvarje sida för och akter. Äro ballongerna 

icke fullständigt fyllda med gas, kan man med hjälp af omnämnda 

roder under fart höja och sänka luftskeppet utan att använda 

barlast eller ventiler, enär gasen utvidgar sig och drager sig 

tillsammans beroende på den omgifvande luftens tryck och 

detta blifver större eller mindre allt efter som man kom mer 

lägre eller högre. 
Äro ballongerna däremot helt fyllda med gas, kan luft

skeppet äfven nu höjas eller sänkas med tillhjälp af höjdrodren, 

men härvid förloras dock en del af farten, enär denna höjd

förändring nu beror på dynamisk verkan. 

Det halfstela systemet. 

Som modell för alla de luftskepp, som böra till detta 

system, har tjänat det utmärkta af ingenjör J ulliot konstrue

rade franska luftskeppet. 

Det nuvarande »Republique, som mycket liknar det Hir

lorade , Patrie,, består af en lång, framtill tillspetsad ballong, 

hvilken på undersidan är stagad af en plattform, bvilken sam-
• 

tidigt tjänar som stabiliseringsvinge. Iunti ballongen är an-

bragt en luftsäck på cirka 700 m. 3 

Från plattformen sträcker sig akteröfver en korsformad 

träkonstruktion , hvilken i sin bakre del uppbär tvänne smii 

vågräta höjdroder samt ett större lodrätt sidoroder. 

Träkonstruktionens aktersta del kan lyftas och sän kas 

något, hvarigen0m man kan trimma luftskeppet. Som regel 

användes dock denna trimning endast på profturerna. 

Akterut på ballonghöljet sitta 4 st. stabilisenngsvingar, 

anbragta i korsform. Vingarna äro af stålrör och öfverdragua 

med tyg. 
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Öfver systemets tyngdpunkt finnes midskepps på hvarje 

sida om plattformen ett dynamiskt höjdroder. Dessa använ

das , liksom på Zeppelins luftskepp, när höjdförändring skall 

företagas utan offrande af barlast. Trycket på rodren blifver 

mycket ringa, så framt det finnes luft i luftsäcken, enär luften 

vid stigning kan släppas ut och gasen följaktligen utvidga sig 

i de tunnare luftlagren. 

Gondolen, hvilken har form af en i båda ändarue till

spetsad båt, består af ett skelett af stål- och alluminiumrör 
' 

öfverdragna med tyg. 

Gondolen är delad i tre rum, och i det mellersta af dessa 

är motorn aubragt. Propellrarne äro af stål, tvåbladiga samt 

anbragta en på hvar sida om gondolen. 

Till skydd mot gevärsprojektiler finnes på underkant af 

gondolen en tunn pansarplåt, h vilken vid olyckstillbud kan 

lossas. Slutligen finnes på underkant en fotställning, på hvil

ken luftskeppet vid ankring hvilar. 

Till detta system hör, förutom många andra, , Ville de 

Paris » samt det tyska militärluftskeppet N:r l. 

»Ville de Paris» är byggt som lustfartyg af den rike 

fransm annen de la Meurthe. Detta luftskepp bar ej nägon 

plattform, utan i stället en mycket lång gondol, ~om förut 

~ppbär en propeller. Typiskt för detta luftskepp är dess cy

hnderformade stabiliseringsvingar, anbragta i korsform två och 

två akterut. De äro, för att spara vikt, fyllda med gas. Kon

struktionen är på grund af sin svaghet dock g'lnska tvifvel

aktig. 

Det tyska militärluftskeppet, konstrueradt af den duktiae 

tyske reronauten major Grosz, är till formen olikt , RepubU

que• men liknar för öfrigt mycket detta. Det har dock två 

motorer och propellrarne äro af hänsyn till långskeppsstabili

t~ten anbragta högt. I stället för böjdroder användes en rör

hg vikt. 

»ltalia:r> påminner om :~>Ville de Paris:., men för öfrigt äro 

de öfriga halfstela luftskeppen :.Nulli Sekundas>, ,Derigeable:r>, 

:~>Baldwins nordpolsluftskepp, samt det ryska i VIadivastok och 
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det nya italienska mer eller mindre vällyckade efterapni ngar 
af >Patrie> . 

Det lösa systemet. 

Till detta system hör det af den tyske majoren Parseval 
konstruerade rätt goda fält-luftskeppet . Det mest utmärkande 
för detta är, att det är så lättransportabelt. Formen upprätt
hålles genom tvänne luftsäckar, anbragta en för och en akter 
på stort afstånd från hvarandra. 

Genom att fylla den ena med mera luft än den andra, 
kan man härigenom använda dem som ett slags höjdroder. 

Stabiliseringsvingarne äro tränne, alla anbragta akterut, 
2 horisontelt och l vertikalt; på den sistnämnda är sidorodret 
anbragt. 

Gondolen är af hänsyn till stabiliteten anbragt långt un
der ballongen samt propellrarna högt upp. 

Jämförelse mellan de olika systemen. 

Konstruktörerna af de olika systemen stå i en skarp och 
liflig strid med hvarandra och kan grunden härtill sökas i, att 
hvarje system har fördelar, som de andra sakna och ser man 
här som annorstädes mest fördelarna hos sig själf och bristerna 
hos andra; dock torde alla tre systemen säkert få en hastig 
utveckling. 

Zeppelins luftskepp äger stor fart, lastförmåga och aktions
fält, men är elyrare och fordrar stora hamnanläggningar, hälst 
på vattnet. 

Parsevals Juftskepp . har mindre lastförmåga, fart samt 
aktionsfält, men är billigare och lätt transportabelt. 

Ett mellanting mellan dessa är det halfstela systemet, 
det ursprungligen franska, hvilken konstruktion äfven är mest 
pröfvad. 
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Priset för ett Zeppelins luftskepp är cirka 1
/ 2 mil!. kronor. 

Priset för en Patrie är cirka 1
/ , milJ. kronor. 

Priset för en Parseval är cirka 175,000 kfonor, men torde 
dessa priser väsencltligt nedgå allt efter som luftskeppsindustrien 
utvecklar sig. · 

Skiss n:r l visar några nutida luftskeppstyper enligt detta 
bufvudsystem. 

B. Systemet tyngre än luften. 

Detta system omfattar de s. k. reroplanerna , hvilka 
princip samt till konstruktion äro hvarandra hufvudsakligen 
lika. Dock kan man här skilja mellan tvänne hufvudgrupper, 
hvilka hvad igångsättningsanordningen beträffar, äro väsent
ligen olika. 

Den ena gruppen omfattar de af bröderna Wright kon
struerade reroplanen och de andra de af Santos Dumont, Fahr
man m. fi. konstruerade maskinerna. 

Wrights reroplan äger den stora fördelen framför de öf
riga konstruktionerna, att deras reroplan vid gången genom 
luften är befriad från en onyttig vikt, som de andra föra med 
sig. 

\Vrights igångsättningsanordning är i hufvudprincip föl
jande. Underredet på hans reroplan liknar en stol; schweizisk 
släde, d. v. s. den består af en lätt träkonstruktion på medar. 

Aeroplanet står vid igångsättningen på en glatt träbädd 
vid dess ena kant. Bakom reroplanet finnes en hög galge. I 
mroplanets framkant är fästad en lina, som går öfven en block
skifva vid bäddens andra kant; denna lina fortsätter under 
bädden till ett block under galgen och ledes härifrån genom 
ett block i galgens topp till en större tyngd, som är fästad i 
denna ända. Genom en utryckningsanordning bringas tyng
den att falla, hvarvid reroplanet slungas fr::m på bädden. Då 
::eroplanet når bäddens kant, urkopplas linan automatiskt och 
mroplanet har erhållit sin initialhastighet. U n der tiden har 
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Tabell öfver några af nutidens luftskepp*). 
A . Efter principen "lättare än luften". 

t;:j l r l z 
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g ~ "' ~ l t:::J ~ ~ ::J 
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"' ' ,_, 
l 

l 
Lebandy ... . • • o • • • • • • ..... 3000 58 lO 2 1200 500 so o l 40 12 'd'/2 Halfstelt -

P a tri e ..... ..... ........ ...... 37001 60 lO 2 1000 700 1250 l 70 13 7 D:o 6 

Republique ... ... ... . ... . ... 37001 G l 11 2 1000 700 1300 l 70 13 7 D:o -

Zeppelin III 11800 13G 12 4 1000 -
l 

3000 2 85 14 8'/2 Stelt -... --··· · ···· · 
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Parseval II ... .. . · ······ ... 3200 50 lO 

l 

l 1000 211400 -- l 110 14 121/2 Löst 4 
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Tyskt 111 il. luftskepp 4000 66 11 
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l 

132
) D:o ... 

l 

- - -

Ville de Paris ... ··· ····· 3200 62 lO l 180 600 1000 l 70 12 7 D:o -

B. Efter principen "tyngre än luften". 
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l distans för denna typ . 

*) Anm. Siffrorna är ungefärliga, enär en del stater hemlighålla vissa delar af konstn1ktionerna. 
1 ) Uneler denna iärc1 en mellanlandning. 
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den js1 
Tid :flör 
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Anmfi.rkningar. 

Skolskepp i J\feudmJ. 

Förlist den 30 / 11 1907. 

Stationeradt i J\Ieuc1on. 

K ormner sannolikt att förläggas i Vilhelmshafen. 

Förlist vid Echterdingen. 

Skall öfvertagas af ty~ lm staten. 

Stationeraclt i Alclershot. 

Stationeraclt i B erlin. 

Har af! öst »Patrie> i Verdnn. 

l 
ä r k n i n g a r. 

dec. 1908 och är världsrekord med afseende på 
seglingen 2 t. 20 m. 
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motorn satts i gång, rodren ställts för uppgång och reroplanet 
framdrifves nu af motorn. 

Trots den till synes primitiva anordningen, har Wright 
i december månad sistlidna år uppnått ett så vackert resultat. 
som att hålla sig uppe omkring 2 minuter samt stiga till en 
böjd af cirka 100 fot , utan att sätt~ motorn i gång, hvilket 
prof bevisar reroplanets vackra konstruktion samt stora manö
verfärdighet. 

Den andra hufvudgruppen har i stället för medar en 
hjulkonstruktion på undersidan af reroplanet, på hvilken kon
struktion reroplanet hvilar då det ej är under gång. 

På slät mark gifves reroplanet på dessa hjul en viss ini-
tialhastighet och när denna uppnåtts, höjer sig reroplanet. 

Underlägsenheten i denna konstruktion i förhållande t in 
Wrights ligger ju däri, att reroplanet vid gången genom luften 
släpar med sig den döda vikten af hjulkonstruktionen; men 
svagheten i Wrights system är, att han för uppstigning är be
roende af slädbanan , då de öfriga reroplanerna kunna gå upp 
hvar som hälst endast lämplig terräng förefinnes. 

Konstruktionen af reroplanen äro i öfrigt i hufvudsak 
lika. Den består af en lätt, vanligen dubbel sammanställning 
af stabiliseringsvingar, till hvilken sido- och höjdrodren äro· 
fästa . 

l kon,:truktionens undre bakre del är motorn installerad 
samt plats beredd för förare och observatör. Ännu finnes blott 
en motor med en eller två propellrar. 

Att ingå på några närmare konstruktionsdetaljer rnedgif
ver ej utrymmet. 

Priset för ett reroplan uppgår nu till cirka 25,000 kronor, 
men torde äfven detta pris med tiden betydligt sänkas. 

I bifogade tabell återfinnes en del detaljerade uppgifter 
angående några af nutidens luftskepp. 
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Betydelse för kriget till sjöss i allmänhet. 

Användbarheten för kriget till sjöss beror hufvudsakli g<:m 

på :Följande egenskaper hos luftskeppet: 

fart, 
aktionsfält, 
drifsäkerhet, 
manöverförmåga samt 
lastförmåga. 

En oundgänglig betingelse för luftskeppet är den höga 

+arten enär detsamma bör kunna öfvervinna alla de i luft-
"' ' ,haEvet förekommande strömmarna eller vindarne. 

Den nu vanliga farten hos luftskeppen är 13-16 m . pr 

sekund (25-30 knop), men torde denna bastighet inom kort 

·väsentligt kunna uppdrifvas, möjligen till en 45 a 50 knop. 

Genom observationer från Eiffeltornet har utrönts, att ett 

.luftskepp med 25 knops fart kan öfvervinna motvind under 

260 dagar på året samt med en fart af 29 knop 290 dagar af 

.året. Kommer man snart upp till en fart af 35 a 40 knop, 

öfvervinner luftskeppet praktiskt taget alla motvindar och är 

således alltid i stånd till att, fast med mer eller mindre redu

·Cerad fart, företaga åstundade färder. 

Genom jämförande observationer har utrönts, att förhål

landena i Sverige ställa sig gynnsammare med afseende på 

medel vindhastigheten än i Frankrike. 

Vindstyrkan tilltager med höjden; ökningen är till en 

höjd af 500 m. mycket hastig; mellan 500-2000 m. ökas 

·vindhastigheten långsammare och jämnare, och 2000 m . är 

den största höjd som något luftskepp nått. På öfver 3000 m. 

tilltager sedan vindstyrkan med hastig stegring. 

Af dessa förhållanden kan man i hög grad begagna sig 

vid gång genom luften, i det att man vid gång mot vind en 

håller sig i ett lågt luftlager för att röna minsta möjliga' in

verkan af luftströmmen; vid gång med vinden håller man sig 

däremot så högt som möjligt, för att draga största möjliga 

:nytta af vinden. 
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Den vanliga segelhöjden för luftskeppet ligger mellan 100 

.och 300 m., en höjd som också bäst Järnpar sig för rekognos

.{)ering. 

Intressant kan vara att taga några exempel från vind

.observationer verkställda i Kiel. År 1906 var vindens medel

toastighet för året vid jordytan 5.9 m./sek., på 500 meters böjd 
:9 .3 m. jsek. 

Ett luftskepp med en hastighet af 15 m.;sek. kan således 

gå fram öfver jordytan med en behållen fart mot vinden af 

·9.1 m. jsek. eller cirka 18 knop. På 500 meters böjd skulle 

.det blott göra cirka 12 knop. 

Vid gång med vinden bliEver den behållna farten på 500 

meters böjd något öfver 48 knop eller nära 90 kw. i timmen , 

.ett vackert resultat för det nutida luftskeppet, då det är fråga 
·Orn medelvind. 

En blifvande fartökning kommer att gifva luftskeppet 

ännu större betydelse för marinen än det nu har . 

Med ett luftskepps aktionsfält förstår man arealen inom 

en sluten knrva, till hvars gräns luftskeppet kan gå utan att 

:under tiden erhålla komplettering af gas och benzin. Detta 

fälts storlek beror af luftskeppets fart, benzinförråd, ballast

mängd samt vindens riktning och styrka. 

Vid en vindstyrka = O begränsas fältet af en cirkellinje 

dwars radie = Fart X Segeltid: 2 . 

Vid en vindstyrka öfver noll aftager aktionsfältet med 

vindstyrkan till dess de:Jsamma är lika med luftskeppets fart, 

·då aktionsfältet är lika n::ed noll. 
Emellan dessa 

med i förhållande 
.axeln är vinkelrät 
·därrn ed. 

gränser begränsas aktionsfältet af ellipser 

till vindstyrkan aftagande arealer. Stor

mat vindriktningen och lillaxeln paralell 

Skiss n:r 2 visar aktionsfältets storlek för en del olika 

vindstyrkor med luftskeppsstationer i Stock:1olms skärgård, 
Bärnösand och Göteborg. 
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- - - Statiun i Stkbns. sliärqåni 
RerrUiscuui 
Cölibor!l 

Skiss N:r 2 öfver alitionsfältets storlek. 

Luftskeppets fart = 15 m jsek. = 54 km. per tim. 
Benzinförråd för 20 timmar. 
Kurvan A vindstyrka = O. 

B = 10 km./tim. 
c = 20 
D 
E 

= 30 
= 40 
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Med tillhjälp af ett kort och med dessa ellipser upprita
de, svarani!e mot viss fart och olika vindstyrkor, kan man 
på förhand genast afgöra om under för handen varande om
ständigheter en bestämd rekognoscering kan utföras eller ej. 

Ett bland de vackraste profven på aktionsfältets storlek 
är den af grefve Zeppelin sommaren 1908 företagna färden, 
då han med sitt luftskepp var i gåug 21 'Limmar, dock med 
en mellanlandning, samt det tyska militärluftskeppets färd, h vil
ket, stationeradt i Berlin, gjort en nattresa på 13 timmar. 

Drifsäkerheten beror i första hand på motorernas beskaf
fenhet. Som förut nämnts går man ej ned under 3-5 kg. 
per hästkraft, ehuru dock betydligt lättare motorer finnas till
gängliga. Det händer dock stundom, ehuru numera sällan, 
att motorerna strejka. Det bästa sättet att afhjälpa denna olä
genhet är att använda två motorer, hvilket äfven numera van
ligen finnes på de större luftskeppen, hvilka äro afsedda för 
längre färder. Skulle den ena motorn strejka, kan man an
vända den andra ensam och möjligen reparera och igångsätta 
den förra efter· någon tid . 

Finnes blott en motor och denna lider haveri, blifver 
luftskeppet i vauliga fall tvunget att gå ned, såvida vinden ej 
för detsamma i rätt riktning. I så fall kan det manövreras 
som friballong. 

I närheten af fienden eller öfver vatten bör landning om 
möjli gt undvikas. 

Skulle ett luftskepp blifva tvunget att gå ned på sjön, 
får det försöka att hålla sig Hytande på gondolen. Af stor 
betydelse är det säkert att bygga gondolerna som små lättny
tande båtar, då man lättare kan gå ned på vatten och möjligen 
använda ballongen som segel. 

Att stora luftskepp kunna släpas af ångare har man prak
t iska bevis på, i det att Weilman's luftskepp »America• år 
1907 bogserades ett bra stycke af ångaren Express vid den 
()lyckliga starten mot nordpolen. 

En stor roll i drifsäkerheten spelar naturligtvis också de 
<llika delarnas solida konstruktion samt medel att hastigt kunna 
Pumpa upp luftsäcken , där sådan finnes . 
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Manöverförmågan har äfven för luftskeppet en stor be

tydelse. I stort sedt bidrager den till en god navigering, enär 

man för att förflytta sig mest ekonomiskt måste hålla sig i 

ett visst luftlager och man ofta på viss höjd vid molntäck t 

himmel är tvungen att sänka sig en kortare stund för att be

stämma sitt läge m. fi . liknande omständigheter. 

I vissa specialfall spelar manöverförmågan ännu större 

roll, exempelvis vid jakt på undervattensbåtar, vid beskjutning 

af fartyg samt vid kamp mot andra luftskepp . 

Lastförmågan står i ett gifvet förhållande till luftskep

pets storlek samt växer med detta. Zeppelin N:r V är det 

största nuvarande luftskeppet och har en lastförmåga af cirka 

4000 kg. 
De stater, som äga luftskeppsflottor, bafva redan börjat 

ställa bestämda fordringar på luftskeppskonstruktionen och 

komma dessa fordringar helt säkert att ha5tigt stegras. På 

den nuvarande ståndpunkten kan följande fordringar uppstäl

las af h varje stat, som vill offra tillräckliga medel på ett större 

luftskepp. De äro: 

Fart = 56 km. = cirka 30 knop. 

BenzinförråJ intill 24 timmar';'). 

Aktionsfältets diam eter vid vindstilla l 000 km. 

Lufttorpeder på 80 kg. skola kunna utkastas utan att 

åstadkomma större olägenhet för böjclstigning. 

Två motorer i:t 100 hästkrafter (vikt pr motor 400 kg.} 

Lastförmåga 4000 kg. 

Ett spörsmål , som under elen senaste tiden trängdt mycket 

i förgrunden är luftskeppens säkra navigering. Det stela sy

stemet har stor fördel i sin navig~ringshytt , hvilken på de 

andra systemen ej kan in byggas. 

*) Anm. Z eppelin n:r V har ett benzinförråd intill 48 timmar, 

hvilket, med något offrande pft de öfriga egenskaperna, gifver en a], . 

tiansradie på cirka 2680 km. = cirka 1440' . 
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Ung, som luftskeppsfarten är, står dess navigation ännu,1 

på begynnelsestånclpunkt. 

Vid alla tillfällen då land kan ses, kan all navigering, 

såväl natt som dag, företagas genom terrestra observationer. 

Särskild uppm ärksamhet får ägnas åt den böjd, på hvil, 

ken man går på grund af luftströmmens olika styrka. 

För att med fördel kunna begagna sig af terrestra obser

vat ioner, är det nödvändigt att hafva goda såväl sjö- som land

kort, särskilclt konstruerade med afseende på Juftskeppsfartens 

behof. En internationell kommitte bar redan flere år arbetat 

på denna sak. De nuvarande sjökorten böra ej så mycket för

ändra~. som landkartorna. Lnftkorten böra slutligen göras lätta . 

• Ar man af låg.a moln eller tjocka hindrad att se jorden, 

f~~ ~an navigera efter kompass , (hvilket vid Zeppelins färder 

glfvit godt resultat) samt med astronomiska observationer. 'J.1ill. 

dessa senare användes en särskilJt konstruerad sextant hvil 

ken gifvit tillfredsställande resultat. (Säkert bestämmm~de af 

läget inom en rayon af 8 km.) 

Liksom vid navigering till sjöss använder man vid luft

skeppsfarten under dagen såväl sol som måne samt under mör

ker hälst Polaris samt en stjärna i l :sta vertikalen. 

L uftskeppens användning för spaningstjänst samt såsom 

offensivt vapen. 

I första hand torde luftskeppen få stor användning så

som rekognosörer och spanare. 

?en st~ra höjden, den höga farten, elen fritt valda vägen,. 

som JCke hmdras af järn- och vanliga vägar samt slutligen 

d_:n stora siktbarheten från lämplig höjrl gör, att luftskeppen 

sardeles väl lämpa sig för denna användning. 

Till själfständiga operationer på öppen sjö lämpa sig luft

skeppen . ännu icke; härför är aktionsradie, lastförmåga samt 

:et d~l v1sa beroendet af vinden alltför viktiga faktorer, som . 

Ills VIdare må finna en mera tillfredsställande lösning. 
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Det är emellertid dock på tal att medföra luftskepp på 

sjögående eskadrar. 
Af hänsyn till luftskeppets storlek (det franska är 61 m. 

långt och 11 m. i diameter) samt gondolens placering m . m. 

rtorde man få använda ett ganska stort själfgående fartyg så

som moderfartyg till luftskeppet. Dessutom torde det va ra 

förenad t med vissa svårigheter att göra en uppstigning, då det 

. ej är stillt. 

Från fasta stationer på kusten kan däremot luftskeppet 

.användas med den alldra största fördel och kan man genorn 

ökadt aktionsfält släppa luftskeppet ansenliga sträckor till sj öss. 

Mest ur strategisk synpunkt torde luftskeppen få auvänd

,ning såsom rekognosörer. 
Ligger egen operationsbas ej alltför långt från fiend ens 

kust, torde synnerligen värdefulla rekognoseringar kunna göras 

-såsom: 
l) att taga reda på h varest och huru stor flotta fienden 

rustar; 
2) hvar fiendens hufvudst.yrka befinner sig; samt 

3) h varest fienden sammandrager en eventuell transport
,fiotta. 

Genom den stora synvidden äger luftskeppet stora före

träden framför rekognosörerna på vattnet och vid många till

fällen torde värdefulla rekognoseringar kunna utföras med lu ft

skepp, hvilka ej kunna utföras med de förra . 
Synvidden är äfven vid små höjder mycket ansen lig; 

som exempel må nämnas att vid 120meters höjd är synvidden 

cirka 40 km. = afståndet Söderarm-Lumparfjärden och på 

cirka 500 meters höjd RO km. = afståndet St. Möjan-Lum

parfjärden eller S. Kanholmsfjärden-Gotska Sandön. 

På C.e st~ra höjderna är man naturligtvis beroende af god 

sikt, men man rälmar med att under normala förhållan den 

kunna sikta maritima operationer på 46 km:s distans och allt. 

.som inom ett afstånd af 25-30 km. tilldrager sig, skönjes väl. 
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Af det anförda framgår, att luftskeppet ej behöfver gå 

särdeles högt vid vanlig rekognosering, bvilket skulle förorsaka 

.offrande af barlast samt försinkelse, om vinden vore emot. 

Skiss n:r 3 visar exempel på några rekognoseringar före

~agna från stationer i Vaxholm , Härnösand och Göteborg. 

Sannolikt siktas man själf af fienden, men detta spelar 

.ej någon större roll, för så vidt fienden ej är i besittning af 
:Större och kraftigare luftskepp . 

Någon fara för verksam beskjutning finnes ej, då luft

skeppet, för att utföra sin rekognosering ej behöfver komma 

ånom porte, men skulle detta blifva fallet, kan det hastigt böja 

sig samt med tillhjälp af vinden snabbt aflägsna sig. Äfven 

i lugnt väder torde till och med mycket snabbgående fartyg 
hafva liten utsikt till framgång vid förföljande. 

Nattetid är rekognosering från luftskepp ej så lätt, men 

torde denna kunna utföras bättre än från fartyg på vattnet. 

.Som exempel må nämnas, att ett luftskepp kan följa en bloc

-kerande eskader, när denna vid mörkrets inbrott drager sig 

.till sjöss samt sedan med ljussignaler tillkalla egna torped

.båtar. 

Nattetid kan ett luftskepp utan fara närma sig en fient

lig flotta mycket nära, ty det har vid flera företagna nattfär- . 

der visat sig, att de för ändamålet utsatta vaktposterna först 
.strax före landningen fått sikte på luftskeppet. 

. Undervattensbåtarna torde få sin obehagligaste och far-
UJgaste fiende i luftskeppet. Deras verksamhet är ju hufvud

sakligen begränsad till dagen, såvida desamma gå helt under 

vattenytan. Före luftskeppets tillkomst voro de mycket svåra 

·om icke nästan omöjliga att upptäcka, synnerligast i skärgård. 

ll~rån luftskepp äro de nu mycket lätta att upptäcka, bvilket 
Utrönts genom flerfaldiga försök. 

. . Det kan vara tvifvel underkastadt om luftskeppet kan gå 

-~tll anfall på undervattensbåten och förstöra dess periskop, men 

z _e ppelin företager dagligdags manövrar på Bodensjön, bvilka 

'VJsa , att från manöversynpunkt ej finnes något binder härför. 
Tidskrift i Sjöväsendet 16 
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::oo soo .~,o0 sookn . 
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Skiss Na· 3 öfver rekognoseril\gar, företagna från luftskeppsstationer 
i Vaxholm, Härnösand och Göteborg. 

A = rekognosering under 24 timmar. 
B= 15 
C= 10 
D = 12 
E = 10 
Luftskeppets fart = 54 km. pr timma. 
Benzinförråd för 30 timmar. 
Vindstyrka = O. 
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Upptäckten och inrapporterandet af undervattensbåtar till 
en bakom kol;llmande eskader utgör ett tillräckligt afbräck för 
desamma, synnerligast som luftskeppet kan meddela under
vattensbåtens läge samt den kurs densamma styr m. m. 

Minväsandet kommer äfven att lida ett förut ej anat af
bräck genom luftskeppen, enär dessa äro ypperliga minlotsar. 
Leder, i hvilka en fientlig eskader förr endast långsamt och 
med iakttagande af den aldra största försiktighet kunde fram
tränga , kunna nu genom de framsäuda spanarue befaras med 
god fart. Då luftskeppen upptäckt minlinjer samt inrapporte
rat dessa samt deras lägen, kan kontrarnineriug, forcering m. m. 
äga rum under betydligt gynsammare förhållanden än förut; 
dessutom upptäckes genast segelrännorna, där sådana förefinnas. 

Som ejöbotten väl synes, äfven när djupet är ganska stort, 
kunna luftskeppen tjänstgöra som fullgoda lotsar i ofritt far
vatten samt genom rekognosering utröua, hvilka farleder, som 
vid ett framträugande i skärgård äro bäst att befara. 

För att fullkomna luftskP-ppet för spanartjänsten, anställes 
nu kraftiga försök med gnistmateriels installerande å desamma. 

Intet hinder förefinnes att använda luftskeppet såsom 
offensivt vapen. Svårigheterna ligger ej i att medföra stora 
laddningar, ty ett nutida luftskepp kan medföra lika stor vikt 
sprängämne som en jagare eller större torpedbåt; svårigheten 
ligger tillsvidare i träffsäkerheten, i det att luftskeppet vid af
skjutandet af t. ex. en lufttorperl får en hastig rörelse uppåt 
och korrektionerna härigenom ständigt växla. 

Genom en hastig inpumpning af luft samt genom dyna
miska höjdroder kan denna olägenhet kanske öfvervinnas. 

En stor fördel för luftskeppet är att detsamma i allmän· 
het erbjudes stora mål. Dreadnought, som exempel på en af 
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de större fartygstyperna, bar en däcksyta af 2 700 m. 2
, och 

Olfert Fischer, som exempel på en af de mindre, har en däcks
yta af 800 m. 2 Dessutom är ju denna del af fartyget nästan 

opansrad t. 
För en blockerande flotta skall helt säkert ett luftskepp 

stationeradt invid kusten vara en mycket obehaglig fiend e; ett 
den blockerande flottan tillhörigt luftskepp skall å andra sidan 
hafva ännu bättre mål i de i den blockerade hamnen liggande 
fartygen, varf med förråd och dockor m. m. 

Visserligen har frågan om sprängämnens nedslungande 
från luftskepp varit under behandling vid den internationella 
fredskonferensen i Haag hösten 1907, men de tvänne vägande 
rösterna därstädes, Tyskland och England, medgingo ej på fö r
slaget, hvadan frågan fick anstå tills vidare. 

Luftskeppens sårbarhet. 

Slutligen må nämnas några ord om luftskeppens sårbar
het. Hittills hafva dessa i ringa grad varit utsatta för att 
draga det kortaste strået gentemot artilleriet, men hvarje nytt 
vapen skapar ju hastigt ett motvapen . 

Krupp har nyligen konstruerat 3 luftskeppskanoner på 
resp. 6.5, 7.5 och 10.5 cm:s kaliber. Den förstnämnda skall 
antagligen installeras på luftskepp af Zeppelins typ . Den sist
nämnda däremot skall installeras på krigsfartyg och har en 
V

0 
= 700 m. sa::nt kan med 75° el~vation nå 11500 meters 

höjd, hvilket är mer än tillräckligt. En brist i konstruktionen 
är att luftskeppet ej kan beskjotas lodrät eller nära detta läge. 

Projektilen innehåller en röksats, som genom bål i godset 
fullständigt markerar dess gång genom luften , en nödvändig
het för inskjutningen. Krupp har haft tvänne skjutförsök mot 
ballonger med dessa kanoner. 

Luftskeppens stora fart samt rörelsefrihet kommer att 
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aöra skjutningen mot desamma rätt osäker och en fullträff be-
"' höfver ej nödvändigt tvinga luftskeppet att gå ned. Bringas 
däremot projf\ktilen till detonation antingen genom anslag mot 
gondolen eller ballonghöljet, är luftskeppets undergång gifven 
på grund af explosion. 

l de flesta större stater arbetas nu under fulltryck på ut
vecklandet af luftskeppskonstruktionen, och denna har på se
naste tider utomlands tilldragit sig särdeles stort allmänt in
tresse. 

Frankrike och Tyskland gå i teten under det att Eng-
land, liksom vid undervattensbåtarnas tillkomst, ligger efter. 

Ryssland bar en luftskeppsstation i Vladivostok och har 
helt nyligen beslutat att anlägga ytterligare en sådan i Kron
stadt eller Petersburg. 

För en nation, hvilken på grund af landets ekonomiska 
bärkraft är tvungen att basera sitt försvar på defensiven samt 
dessutom har en lång kuststräcka, ställer sig luftskeppet mycket 
användbart för kriget till sjöss. Skärgårdar bilda lämpliga na
turliga operationsbaser, som i hög grad utvidga luftskeppets 
verksamhetsområde. Af h vad förut sagts framgår, att det vid 
krigstillfälle kan göra en flotta ovärderliga tjänster. 

Allt efter som luftskeppskonstruktionen utvecklar sig och 
eventuella fiender uppträda med luftskeppsflottor för offensiva 
företag , blifver landet ifråga snart tvunget att äfven hafva en 
luftflotta i beredskap för att afslå sådana försök, och väl är om 
god öfning samt erfarenhet angående materielen då förefinnes, 
betingelser utan hvilka all krigsmateriel blifver resultatlös 
krig. 

J. Malmgren. 
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F artfrågan. 

Liksom på sin tid det fransk-tyska kriget gaf landtkrigs

konsten väckande impulser af mångtaldig art, så har det ost

asiatiska kriget verkat i hög grad stimulerande på sjökrigs

konsten och därmed sammanhängande förhållanden. Sålunda 

har sistnämnda krig bland annat föranledt ett lifligt upp

blossande af frågan om lämpligaste förhållandet emellan slag

skeppets fart och dess öfriga militära egenskaper. Den diskus

sion som härom förts är intressant icke minst därför att, efter 

de många uttalanden som framkommit, frågan förefaller nästan 

hopplöst olöslig. Af ett femtiotal uttalanden som efter nämnda 

krig varit synliga i tidskrifter m. m. understöda nämligen un ge

fär halfva antalet sträfvandena efter högsta möjliga fart, medan 

den andra hälften ställer sig reserverad eller i ren opposition 

mot denna sträfvan. 
Tager man hänsyn till namnens valör å de författare 

som uttalat sig i frågan , finner man, att motståndarue till far

ten i sina led räkna mycket goda kämpar. På denna sida au

träffas, bland andra, herrar Mahan, Brassey, Jane och Bridge, 

Daveluy, Normand, de Lannesan och Humann. Bland dem 

som förfäkta högsta möjliga fart finner man åter herrar F re

mantle, Lockroy, Bienaime, Labres, Dewey, Roschestvensky 
m. fi. Till sistnämnda riktning kan ju äfven räknas britti ska 

amiralitetet, som genom byggandet af Dreadnought och efter

följande fartyg intagit en deciderad och synnerligen tungt y ä

gande position i frågan. En ännu mera betonad ståndpunkt 

har under en följd af år intagits af det italienska amiralitetet. 
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I Frankrike har, som bekant, krafvet ·på dem höga farten 

burits fram hufvudsakligen af »la jeune ecole», för hvilken 

»fartfrågam varit liktydig med » pansarkryssarefrågan» . Byg

gandet af Dreadnought har emellertid med fullaste tydlighet 

ådagalagt, att fartfrågan kunde vara något mera än en pan

sarkryssarefråga ; och då numera »the rising school» i Eng

land eller unga skolor inom andra länders mariner diskutera 

fartproblemet, sker detta i allmänhet icke med hänsyn till 

kryssare och lättare fartyg, för h vilka hög fart är ett oeftergif

ligt villkor, som icke är omstridt, utan med afseende på re

spektive mariners kraftigaste stridsenheter till sjöss, hvarom 
också nedanstående uteslutande rör sig. 

Den strategiska och taktiska betydelsen af öfver

lägsen fart. 

Vid försök att analysera gjorda uttalanden i fartfrågan 

finner man snart, att en af anledningarna till de skiljaktiga 

meningarna härrör af att utgångspunkterna för olika domare 

varit olika. Man konstaterar lätt, att dylika uttalanden sällan 

äro byggda på nog bre.:! basis, utan ofta referera endast till 

den nations förhållanden som veder börande författare ,tillhör. 

Härigenom h af va författames spekulationer blifvit mera · eller 

mindre divergerande; somliga hafva ledts mera öfver till frå

gans st-rategiska sida, andra mera till den taktiska. Känne

domen härom förklarar åtskilligt. De stora meningsdifferen

serna försvinna väl icke, men de utjämnas. Man finner 

att, strategiskt sedt, bög fart tämligen allmänt betraktas såsom 

€n faktor af betydenhet, och att i taktiskt afseende meningsskiljak

tigbeten till stor del rör sig om värdet af ett måttligt fartöfver

skott (2 a 3 knop, och till och med mera), hvilket af många 

betraktas såsom en förmån, den där icke är mycket värd. 

Fart i och för sig har icke något värde; men slagskep
pet är i behof af rörlighet, dels strategiskt sedt för att för

flytta sin väpnade kraft dit, hvarest det taktiska utnyttjandet 
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däraf skall försiggå, dels taktiskt sedt för att under striden 
på bästa sätt utnyttja stridsvärdet. Den krigförande part, h vars 
flotta besitter större rörlighet, äger förutsättning att kunna 
skyndsammare än motparten verkställa strategiska förfl yttnin
gar och koncentreringar. I allmänhet anses oc:r, att den högre 
farten bör gifva honom tillfälle att kunna efter eget val upp
taga eller framtvinga strid och att väl förbereda striden med 
afseode på bestämmandet af tid och utgångsläge samt att i 
händelse af gynnsam strid kuuna fullfölja framgången till det 
yttersta. Ett fartöfverskott betraktas därför gemenligen såso m 
en strategisk faktor af betydelse för en styrka som söker strid. 
Men det är af betydelse jämväl för en styrka som vill undvika. 
strid, i det att detsamma bereder möjlighet att afböja. eller af
bryta strid och att efter nederlag draga sig undan. 

Särskildt med afseende på förhållandet under stride n be
traktas öfverlägsen fart i allmänhet såsom ett medel för tak
tisk koncentrering. Den underlättar nämligen möjligheten att 
intaga sådant läge i förhållande till motparten, att ej blott ett 
större antal kanoner kunna bringas att bära emot motstånda
ren, än h vad han kan bringa att bära, utan äfven att för samt
liga fartyg i stridsformeringen genomsnittsdistansen till det 
närmaste af motpartens fartyg (t. ex. vid T-läge) blifver kor
tare än motsvarande distans, räknad från motpartens far tyg. 
Äfven gifver den möjlighet att välja sådant stridsafstånd som 
bäst passar för det egna artilleriet. 

Emot dessa mer eller mindre allmänt erkända fördelar 
af hög fart invändes emellertid, att, om det icke gäller syn
nerligen långa förflyttningar , strategisk fördel snarare vinnes 
genom godt val af position, t . ex. genom skicklig disposition 
af sjÖstyrkan på inre linjer och dugligt underrättelseväsen, än 
genom hög fart. Man anför ock, att ostasiatiska kriget be· 
träffande dylika förflyttningar icke påvisat något fall af be
stämd strategisk öfverlägsenhet, som vunnits på grund af öfver· 
lägsenhet i fart - ett klent bevis, som icke tager hänsyn till 
hvad inflytande på krigsläget, det kunnat utöfva, om Rosehest
vensky förfogat öfver en krigsberedd, snabbgående flotta . 
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Beträffande förmånen att kunna välja de omständigheter,_ 
hvarunder man vill strida, varnas äfven för öfverskattande af 
hög fart, emedan vid fientliga styrkors sammanträffande så 
många omständigheter, hvilka icke medgifva något val, kunna 
spela in , att denna förmån icke kan tillgodogöras, utan ofta 
bli fver illusorisk . 

Likaledes erimas, beträffande möjligheteu att med stöd 
af öfverlägsen fart kunna i grund tillintetgöra en slagen mot
ståndare , att erfarenheterna från slagen vid Jalu, Rouud Is-
land och Tsushima - äfvensom fråu slaget den 14 augusti 
1904 - vittna om att den öfverlägsna farten icke alltid kan 
utnyttjas så i praktiken som man vid skrifbordet finner na
turligt. Visserligen lyckades det japanerna att dagen efter 
Tsushima-slaget bemäktiga sig resten af den slagna ryska flot-
tan; men man får härvid taga i betraktande att amiral Nebo
gatoff befann sig i det synnerligen ogynnsamma läget att vara 
fl era hundra mil aflägsnad från närmaste egna operationsbas. 
Hade han haft tillgång till något Saseho eller Masampo, är 
det icke uteslutet, att ban kunnat under natten rädda si.n 
styrka. 

Den öfverlägsna farten hos det enskilda fartyget kan icke 
häller alltid begagnas till att afböja eller draga sig ur strid ; 
ty sjöstyrkan kan vara bunden af andra, äldre och långsam
gående fartyg eller af skadade fartyg. Om två befälhufvare 
fullt målmedvetet operera mot hvarandra måste det dessutom 
förutsättas, att deras planer omsider korsa hvarandra, så att 
strid blifver oundviklig. ~A ship of war is intended primarily 
to fight and not to run awayt, säger amiral Bridge, som här
med torde hafva formulerat den engelska uppfattningen om 
hvad situationen i ty fall kräfver. Ar den långsamgående 
flottan afoevärdt öfverlägsen i kraft, så förfaller ju dessutom 
resonnemanget om dess infångande af den snabbare flottan. 

Beträffande det taktiska värdet af öfverlägsen fart söker 
M. Lockroy göra gällande, att japanerna - liksom på sin tid 
Napoleons grenadjärer - vunno slaget vid Tsushima »avec 
leur jambes». En annan fransk författare vill bemöta detta 
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med att äfven österrikarue begagnade sig af ben, men icke 
.lika väl som fransmännen. I allt fall är Lockroys åsikt icke 

. allmän . Man påvisar, att öfverlägsenheten i fart bör kunna 

.af den uncierlägsne genom taktisk skicklighet, d. v. s. genom 

väl afvägda motmanövrer, bortelimineras, och att, särskildt 
hvad Tsushima-slaget vidkommer, det var andra faktorer än 

farten som fällde utslaget. Visserligen beklagar sig am i r al 

Roschestvensky öfver japanernas fart, men säkerligen hade han 
större anledning att beklaga sig öfver annan öfverlägsenhet å 

deras sida. Längst i opposition mot farten går M. Da veluy, 
som rent af antyder, att den fart Togo använde vid Tsushima 
var honom i viss mån hinderlig, i det att »Togo n 'aurait pas, 

deux fois, perdu de vue l'ennemi, s'il avait marche moins 

vite> . 

De invändningar mot betydelsen af öfverlägsen fart , som 
. ofvan anförts, belysa att under vissa omständigheter hög far t 

icke får tillfälle att göra sig gällande eller att den kan und
varas eller ersättas med skickliga motmanövrer. Dessa in

vändningar må sålunda utgöra varningar emot att öfverskatta 
värdet af hög fart; större betydelse än så torde de icke hafva 

för frågans bedömande. Ofta anföres såsom slagord mot hög 
1'art, att strid vinnes genom vapen, men att fart icke är något 
vapen och på den grund icke häller någon faktor att allvar

ligt räkna med. Torftigheten af saclana bevis är emellertid 
uppenbar. En befälhafvare, som förfogar öfver de kraftigaste 

vapen i händerna på den allra skickligaste personal, kan gäckas i 
sina önskningar att få tillämpa sin öfverlägsendet, blott där
för att hans styrka är underlägsen i fart . Den mänskl iga 
viljan erfordrar här stödet af en kraft, som sätter i gång, och 

dAt är just den stora betydelsen af öfverlägsenhet i fart , att 
.den innebär nyckeln till initiativet. I det afscendet är hög 

fart framför allt en viktig strategisk faktor, meu äfven en fak

tor af taktisk betydelse. 
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Det relativa värdet af fart och andra militära 
egenskaper . 

Här ofvan har fartfrågan betraktats ,akademiskt», d. v. s. 
utan sammanhang med andra inverkande frågor. Då M. Nor
roand uttalar sitt varnande: »vitesse, c'est faiblesse», eller ami
ral Humann utropar: :~>Ah! la vitesse - la survitesse 1 Ido le 

aux pieds d ' argile~', menar förmodligen ingendera, att öfver
lägsenhet i fart är en nackdel i och för sig, utan grundar sig 

.obenägenheten mot farten därpå, att denna i viss mån subtila 

.egenskap står i ohjälpligt motsatsförhållande till åtskilliaa andra 
b 

viktiga militära egenskaper hos slagskeppet. Hög fart, säger 
M. Daveluy, une procm·e pas un bonhear sans melange; elle 

pese lourd et el! e coute c hen; och häri ligger frågans kärna, 
ty hög fart är icke blott en strategisk och taktisk fråga, den 
är äfven en - pänningfråga . 

Härmed stöta vi på en annan anledning till de många 
skiljaktiga omdömena om farten; somliga författare bedöma 

frågan akademiskt, andra - praktiskt, och af stundom kort
fattade uttalanden framgår icke alltid med öuskvärd tydlighet 
hvad författaren egentligen menar. Man torde dock kunna 
utgå ifrån, att hvarje förnekande af fartens betydelse arundar 

• M 

sig på sakförhållandet att hög fart icke kan ernås utan till-
bakasättande af skeppets stridsvärde i andra afseenden, och 

att för mången ett kompromissande till förmån för en så pass 
opålitlig faktor som farten är osympatiskt. Det kraftigt be
styckade slagskeppet har alltid sin offensiva kraft· det väl be

~ansrade skeppet kan alltid bjuda motstånd mot fiendens pro
Jektiler, medan farten , såsom någon uttryckt det, i allt för hög 

grad är en modefråga, underkastad säsongens nycker. Som 
kolförbrukningen varierar ungefär med kvadraten på farten 
och hästkraftantalet med kuben på farten så växa kolförbruk

ning, maskin- och pannvikt därjämte på ett besvärande sätt 
-då man vill uppnå högre farter. ' 

Den mest motsatta uppfattningen i denna fråga förfäk
tas af en italiensk sjöofficer. Han erkänner icke, att farten 
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är den mest prekära egenskapen, och påvisar såsom stöd där 
för, att bland italienska flottans äldre fartyg de som kunnat 
hållas uppe vid god fart öfverlefvat andra lika gamla och star
kare bepansrade fartyg. Ett snabbgående fartyg kan alltid till
foga en fiende skada, men ett slagskepp med måttlig fart bär 
inom sig fröet till förgängelse; och för ett sådant fartyg finnes, 
enligt hans mening, icke häller något föryngringsmedeL 

En alldeles särskild ställning intages af de ban brytare 
som förfäkta ~idealskeppet ». För dem gäller icke någon be
gränsning med afseende på skeppets vare sig storlek eller kost
nad, knappast ens med afseende på docknings- eller navi ge
ringsmöjligheter. Denna utvecklingsriktning må här lämnas å 
sido. Hur ideelt krigsskeppet må vara besbffadt, gäller dock 
äfven för detta att en reduktion af dess fart möjliggör at t 
stärka öfriga stridsfaktorer eller, om man föredrager att bibe
hålla dessa oförändrade, att minska skeppets storlek och så
lunda för samma budget förvärfva ett större antal fartyg . 

Sedd från den praktiska sidan, antager fartfrågan lät t 
följande form: om två flottor äro likvärdiga med afseende på 
artilleri och pansar, vore det ändamålsenligt att å endera min
ska {öka) artilleri och pansar i sammanbang med en ökning 
(minskning) af farten? 

Såsom stöd för bedömandet af det förhållande som exi
sterar mellan slagskeppets fart och öfriga stridsfaktorer har 
M. Normand sökt utreda den lag, enligt hvilken slagskeppets 
absoluta storlek varierar med farten, under det att öfriga strids
faktorer förblifva oförändrade. 'Till grund för utredningen har 
han lagt ett antaget fartyg, ungefär så beskaffadt som det en
gelska slagskeppet Commonwealth, nämligen med ett deplace
ment om 16600 ton, en maskinkraft om 18000 bästkrafter och 
en fart af 19 knop. Artilleri och pansar förutsättas lika med 
å Commonwealth. 

Den ökning i disponibel vikt, som skulle vinnas genom 
en fartminskning, antages af M. Normand komma att härleda 
sig från: 

-245-

j er 

dels en deplacementökning, grundad på att skeppets lin
kunna dragas mindre skarpa, 

dels en viktbesparing, orsakad af den lättare maskin-

vikten samt 
dels en viktbesparing,_ beroende af att konstruktionen af 

-öfvervattenskroppen antages kunna göras något lättare. 
Vid en fartminskning af l knop, d. v. s. från 19 till 18 

knop, finner M. N ormand att den förstnämnda omständighe
ten skulle gifva tillgång till en ökning i deplacementet om c:a 
450 ton; vid en lika stor fartökning skulle en motsvarande 
brist i deplacement uppstå. 

Viktbesparingen på grund af 
räknas för en knop till 250 ton och 
-struktion till 69 ton. 

minskad maskinkraft be
på grund af lättare kon-

En fartminskning från 19 till 18 knop skulle alltså be
reda en deplacementökning om 450 ton och en viktbesparing 
.om 250 + 69 = 319 ton, eller i allt 769 ton, hvilka kunna an· 
vändas till att minska skeppets storlek eller till att öka artil
leri, pansar, kolförråd o. d. I sistnämnda fall komme depla
cementet att ökas med högst 450 ton, eller till 17 050 ton'''). 

Därest å andra sidan bestyckning, bepansring och aktions
radie förblifva konstanta, men fart och deplacement variera, 
beräknar lVl. Normand att för nedanstående farter fartyget kan 
_gifvas motstående deplacement: 

för 17 knop ett deplacement om cirka 13 800 ton, 
)) 18 » » 

)) 19 )) 
» 20 

21 
» 

» )) 

» 

» 

)) 

» )) 

15130 
16600 
18300 
20000 

)) 

» 

M. Normand medgifver att detta är ett räkneexperiment, 
men anser att det bekräftas af en jämförelse mellan slagskepp 
.af Idaho- och Kansas-klasserna. 

* Ville man begagna den vunna totala besparingen, 769 ton, till 
·ökande af artillerikraften, må e1·inras, att vikten af ett dubbeltorn för 
-30.5 cm. kanoner å D1·eadnought, inbegripet erforderligt pansarskydd, 
-beräknas till 910 ton. Förf-s anm. 
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Som bekant kunna sådana frågor på experimentell väg 
undersökas genom modellförsök i bassäng. En Naval Con
strueter i Förenta staternas flotta har med hjälp af sådana för
sök granskat M. Normands utredning och därvid funnit deu 
hufvudsakligen riktig. I stället för en vinst i deplacement om 
769 ton vid l knops fartminskning, anser ban att sagda vinst 
komme att uppgå till öfver 800 ton. Han erinrar vidare, att 
ett fartyg af den storlek och längd, M. Normand antagit, kan 
byggas till 18 knops fart för en moderat kostnad och att 19· 
knop är högsta gränsen fö::.- ett något så när ekonomiskt far 
tyg. Han framhåller, att för ett sådant fartyg förhållan det 
mellan fart och fartygslängd är af synnerlig betydelse, och 
att vid fartökning längden växer proportionsvis bastigare 
än deplacementet samt att i det antagna fallet en fartökn ing 
öfver 19 knop skulle kräfva skarpare linjer, inbegripet betyd
ligt större längd, än lägre farter. 

Beträffande ofvannämda slagskepp af Idaho- och Kansas
klasserna må bär erinras att bestyckningen hufvudsakligen 
skiljer sig däri, att Idaho-klassen förer 4 st. 18 cm. kanoner 
mindre än Kansas-klassen. Kolförrådet är å fartyg af den 
senare klassen större, men aktionsradien något mindre än å 

den förra . Bepansringen är lika . Medan ldaho uppgifves 
äga ett deplacement om 13000 ton och göra 17 knops far t, 
angifves Minnesota, af den senare klassen, deplacera 16000 
ton och göra 18,8 knop. Kostnaden för Idaho uppgifves (en
ligt Brassey) till 616,360 pund sterl. och för Minnesota till 
844,500 pund sterl., icke inberäknadt artilleri och pansar. T o
talkostnaden för Kansas-klassens fartyg uppgifves emellertid 
till 1,600,000 pund sterl. Fråndrages från detta belopp 844,500 
återstå 755,500, som skulle kunna anses motsvara artilleri 
m. m . Antages med stöd häraf artilleri m. m. å Idaho hafva 
kostat cirka 700,000 pund sterl. blifver totalkostnaden för detta. 
fartyg cirka 1,300,000 pund sterl. Kostnaden för en Minne
sota skulle sålunda förhålla sig till kostnaden för en Idaho så
som deras deplacement föl'hålla sig till hvarandra, eller såsom 
16: 13 = 6 : 4,11. Eller med andra ord, för samma kostnad 
skulle kunna anskaffas 6 Idaho eller 4,9 Minnesota. 
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Återgå vi nu till M. Normands kalkyl, se vi, att hans' 
17-knops fartyg antages deplacera 13 800 ton och 19-knops 
fartyget 16600 ton. Under förutsättning att båda dessa far
tyg skulle kunna byggas till samma kostnad per ton deplace
ment, och totalkostnaderna sålunda förhålla sig såsom depla
cementen , blefve kostnadsförhållandet 166: 138 = 6:5, bvilket 
ju öfverensstämmer med ofvanstående jämförelse mellan Min
nesota och ldaho. 

Uppfattningen om och beräkningar öfver hvad som kan 
vinnas genom inskränkning i fart skilja sig dock betydligt. En 
engelsk officer, som i en prisbelönad täfiingsskrift behandlat 
samma ämne, beräknar att ett i likhet med Dreadnought be
styckadt fartyg skulle kunna byggas till 17 knop för 1,792,700. 
pund sterl. och deplacera l 7 070 ton, medan kostnaden skulle 
blifva 1,920,200 pund sterl. oc9 deplacementet 18100 ton om 
farten sattes till 22 knop. Man skulle sålunda i detta fall stå 
i valet emellan 15 st. l 7 -knops fartyg eller 14 st. 22-knops 
fartyg. Skulle denna beräkning vara riktig, synes valet icke· 
böra vara svårt. 

En annan engelsk officer, löjtnant Dugmore, bar, uti en 
äfvenledes prisbelönad afbandling angående det relativa vär
det mellan fart och bestyckning, gifvit ett matematiskt uttryck 
för förh ållandet mellan dessa faktorer . För sin utredning har 
han antagit två flottor, bestående af lika många fartyg. Den 
ena förutsättes vara sammansatt af 17-knops fartyg bestycka
de med 6 st. 30,5 cm. kanoner och den andra af 21-knops· 
fartyg, bestyckade med 4 st. 30,5 cm. kanoner. Samtliga far
tyg äro s. k. »All-big-gun-battleships», och föra sålunda, utom 
det nämnda artilleriet endast antitorpedbåtskanoner. Löjtn . D. 
granskar förhållandena med tillämpning af olika stridssätt ; 
exempelvis granskas äfven det bos oss icke okända s. k. B0r
resenska systemet, om hvilket det dock uttalas, att det l>Will 
not suit our purpose». Han tilldelar styrkorna värdekoeffi
cienter pä grund af beräknad träffverkan vid olika stridslägen 
och tager därvid särskild hänsyn till den fördel den i artilleri 
Underlägsna styrkan kan draga af sin högre fart såsom medel 
att förh jälpa artilleriet till taktiskt goda lägen under striden. 
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Löjtn. D. anser sig därvid kunna konstatera att, taktiskt sedt, 
11mtidens långskjutande och kraftiga kanoner minskat fartens 

betydelse. I en regelmässigt inledd strid, som föres med lika 
taktisk skicklighet å båda sidor, kan man nämligen antaga, 

. att innan den artilleristiskt svagare, men rörligare styrkan hun

nit forcera sig fram till sådant läge (t. ex. T-läge) som knnde 
fö;väntas utjämna underlägsenheten i artilleri, skall motparten 
haft tillräcklig tid att göra sitt öfverlägsna artilleri gällande 

på ett för stridens ut.gåug bestämmande sätt. I det fail förf. 

.antagit, och där artillerikraften förhåller sig såsom 4: 6, fin ner 
ban sålunda att fartöfverlägsenheten väl kan i någon mån, 

men icke tillräckligt utjämna den artilleristiskt svagare styr

kans taktiska underlägsenhet. 
Då han sammanfattar slutresultaten förordar han därför 

-en enligt hans åsikt nödvän~ig ökning af artillerikraften hos 
.den svagare styrkan från 4 till 5,12 st. 30,5 cm. kanoner per 
fartyg, i sammanhang hvarmed fartdifferensen sänkes från -+ 
till 2 knop. Detta förhållande mellan fart och bestyckning 
anser han kuuna försvaras, och därigenom skulle farten inom 

de båda styrkorna komma att förhålla sig såsom 19 : 17, samt 
artilleriet förhålla sig såsom 5,12 : 6. Relationen emellan fa rt 

och bestyckning inom de båda styrkorna blefve sålunda tak-

tiskt sedt såsom ~ ~ : 
5~ 2 

= 1,3 : 1, h vilket förhållande fö rfat

taren med hänsyn till Dreadnought-typen modifierar till1,283 : l. 

På grund häraf skulle sålunda en sjöstyrka, som består af 23-
knops fartyg med 8,53 st. 30,5 cm. kanoner kunna anses tak

tiskt järnvärdig med en annan som omfattar lika många 21-

(
23 853 ) 

knops 10-kanonskepp 
21 

: 
1000 

= 1,283 : l 

strategiskt sed t kornmer förfat.taren till den slutsatsen att, 
.om tvänne sjöstyrkor bestå af lika många fartyg och den enas 
fart förhåller sig till den andras såsom 17 : 15, så måste den 

förra förfoga öfver åtminstone 4/ 6 af motståndarens artilleri
kraft för att jämviktsläge skall uppnås. Relationen emellan 

fart och bestyckning blifver sålunda enligt förf., stategiskt sedt, 
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såsom 1,7 : l. Detta skulle sålunda bekräfta att hög fart är 
~f vida stöne betydelse för strategiska operationer än för tak

tiska, något som finner sin naturliga förklaring bland annat 
Järaf att strategiska syften kunna uppnäs utan att föregås af 
något taktiskt a fgörande . 

Det är visserligen sannt, att dylika utredningar icke kunna 

göra anspråk på att betraktas såsom annat än räkneexperi
ment; men de sakna icke därför värde, och d'eras utslag hör 

Jika litet förkastas som försäkringstekniken förkastar det , mate
matiska värdet», ehuru icke häller det gifver exakt utslag i 

hvarje enskildt fall. En dylik utredning gäller för öfrigt när

mast en viss antagen fartygstyp och särskildt det strategiska 
värdet är giltigt endast under vissa strategiska förutsättningar. 
!Fartens strategiska värde relativt andra militära egenskaper 
ib lifver sålunda olika för olika sjömakter. 

De anförda utredningarna lämna icke något allmängiltigt 
svar på frågan, huruvida i visst fall hög fart bör hos en far

tygstyp eftersträfvas på bekostnad af artilleri eller pansar. De 
~ngifva endast att svaret bör afspegla sig mot bakgrund af far

rtygstypens bestämmelse för hufvudsakligen strategiska eller tak
,fiska uppgifter. 

På grund af många ingripande omständigheter är ämnet 
för öfrigt mycket kompliceradt. Bunden af viss kostnad eller 

viss storlek på skeppet, är det t. ex . fullt berättigadt att be
trakta hög fart och artilleri såsom stående i motsatsförhållan

de till hvarandra. Men nogare sedt förefinnes också en gynn
sam växelverkan emellan fart och artilleri; ty om åt skeppet 
gifves större fart, erhåll er detta ökad längd, hvarigenom upp

ställande af mera artilleri underlättas. Den större farten gyn
nar dessutom 'ntilleriets utnyttjande. 

I detta sammanhang bör framhållas, att det icke är nu
tidens höga farter, som forcerat fram de stora deplacementen 

hos slagskeppen, utan fordran på större kraft. Med kraftök
ning har följt deplacementökning och denna har medgifvit 
fartöknin g. En fartförböjning som kan vinnas i sammanbang 

d.ned en harmonisk utveckling af skeppets öfriga militära egen-
Tidskrift i Sjöviisendet. 17 
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skaper är alltid loflig. Ur den synpunkten synes man anse 
Dreadnought vara en icke fullt harmoniskt utvecklad typ, en ä1·

1 

i jämförelse med närmast föregående typer, deplacementet ökats 
i vida högre grad för maskinkraftens skull än för artilleri och 
pansar. 

Fart och fartygsbyggnadspolitik. 

Redan ofvan har antydts, att en anledning till skilj
aktiga omdömen om fartens betydelse vore att söka uti , h varl 
man skulle kunna kalla nationella hänsyn. Den grund läggan
de synpunkten vid hvarje fartygstyps planläggning måste nätil
Iigen vara att åt typen förvärfva de egenskaper som motsvara 
dess ändamål, dess sannolika operationsuppgifter. Då rl es~a 
uppgifter regleras af hufvudsakligen politiska och militära hän
syn, men äfven af ekonomiska och geografiska sådanR, och 
dessa grundläggande faktorer knappast kunna vara lika för 
två makter, följ er såsom helt naturligt att olika typer kri stal
lisera ut inom olika mariuer. Äro åter de fartygstyper, h va r
på en nation hufvudsakligen grundar sitt sjöförsvar, logi skt 
planbgda, borde man, omvändt, af deras beskaffenhet kunna 
sluta sig till landets sjöförsvarspolitik. 

Då de nyssnämnda grundfaktorerna i viss mån undan
draga sig utomståendes bedörn ar::cie samt vid olika tidpun kter 
än den ena, äu den andra utöfvar ett mera vägande inflytan
de kan fartvo·sbycro-nadspolitiken inom en marin icke i vidare' 

' .Jb Ob 

mån tagas till förebild inom en annan, äu att krigsfartygen 
böra - liksom gångkläder - något så när rätta sig efter 
allmänna bruket i omgifningen . En ökning af farten ino m en 
marin kan sålunda icke förfela att göra intryck inom gran11· 
makternas flottor . 

N å go n fullständig jämlikhet i fart är (lock icke allti d 
nödig; dels beror ju fartbehofvet på typens änd:unål, dels torde 
kunna u ttalas att en sjörnakt, sorn är öfverlägsen i kraft, kart 
undvara öfverlägsenhet i fart, börande dock för en sådan sjö-
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makt farten ej tillåtas sjunka under ett minimi-gränsvärde, 
bvars fastställande möjligen kan ske på den väg löjtn. Dug
more antydt,. 

Den engelska uppfattningen i detta fall bar redan karak
täriserats genom ett yttrande af amiral Bridge. Ett tydligare 
uttryck gifves af lord Brassey, som säger: det är önskvärdt 
att vara jämngod med andra mariner med afseende på fart, 
men det är viktigare att vara öfverlägsen i pansar, kanoner 
och antal fartyg. Lord Brassey inrymmer sålunda häri icke 
ens aktionsradie, som dock för Englands vidsträckta strate
giskt offensiva uppgifter är en synnerligen viktig faktor. Här
af torde kunna antagas, att lord B. i slagskeppet framför allt 
ser ett medel för det nationella försvaret, och att äfven för 

. el et mäktiga England det är den defensiva strategien, »the 
Home defence» , som sätter prägeln på fartygsbyggnadspoliti
ken. Detta försvar påkallar fartyg som kunna drabba tungt. 
De uppgifter, för hvilka aktionsradie och fart äro hufvudbe
tingelser, äro i jämförelse med hem-försvaret af sekundär be
tydelse och kuu n a öfverlåtas på and ra fartygstyper . Ofvan 
har antydts att vissa strategiska uppgifter kunna lösas utan 
strid; men ett afgörande, som berör Englands integritet är 
otänkbart utan i förbind else med det mest intensiva användan
de af vapen, ett taktiskt al'görande sålunda , och bärvid torde 
hög fart icke förvänta s utöfva större roll än såsom »l 'auxiliaire 
de la force», såsom M. Daveluy uttrycker det. 

Detta, att för en nations slagflotta såsom mål uppställa , 
att den bör omfatta flera och kraftigare fartyg än andra na
tioners fl ottor, är för visso en synnerligen tilltalande u tveck
lingslinje; men förutom at t den förutsätter en ekonomiskt 
mycket stark rygg, lärer en sådan princip knappast kunna 
konsekvent genomföras af mera än en nation i samma världs
del. Flertalet andra sjömakter nödgas därför välja emellan 
andra, mer eller mindre krokiga kompromissvägar. Det för
tjänar här beaktas, att de uttalunden rörande fartfrågan som 
gjorts i England i allmänhet r ik ta sig emot hög fart. Äfven 
i Frankrike synes majoriteten luta åt samma håll, medan de 
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uttalanden som gjorts af italienska, österrikiska och ryska offi

cerare tämligen enhäll igt förorda hög fart. Från andra natio

ner föreligga icke sådana uttalanden, att man däraf kan sluta 

sig till den rådande strömningen. 

För en nation som icke kan eftersträfva öfvermakt till 

sjöss kan farten hlifva en faktor för reglerande af maktförhål

landet till en starkare motståndare. Af det ofvan anförda torde 

hafva framgått att hög fart är att betrakta snarare såsom eu 

krigsfaktor än såsom en stridsfaktor. Beräknas fartyget kom

ma att företrädesvis användas för operationer, h vari ingå mera 

afsevärda förflyttningar, synes sålunda finnas anledning att 

gifva detsamma god fart och bygga ett •strategiskt» fartyg. 

Är fartygets hufvudändamål däremot att inom ett jämförelse

vis begränsadt område kunna upptaga hårdnackad strid, d. v. s. 

den uppgift som i allmänhet tillkommer lokalförsvarsfartyg, 

då böra artilleri och pansar erhålla försteget framför fart och 

förmåga af autonomi, och fartyget erhåller »taktisk» karaktär. 

Kryssarefartyg kunna sägas i regel vara strategiska fartyg; 

slagskepp samt andra kraftigt bepansrade fartyg äro i regel 

taktiska fartyg, med mera, mindre eller mgen dragning åt det 

strategiska hållet. 
Med tillämpning af ofvanstående anser löjtn. Dugmore 

- i likhet med lord Brassey m. fl. - att för Englands del 

icke det strategiska skeppet bör e[tersträfvas utan det taktiska, 

emedan det sistnämnda bör kunna mecl fördel användas fö r 

såväl taktiska som strategiska uppgifter, och Englands strate

giska uppgifter fordra uppställandet af ett större antal fartyg 

än motståndaren (motståndarn e?) Erinras bör dock att löj tn . 

Dugmores taktiska skepp innehar en öfverlägsenhet i fart 

af 2 knop öfver normalskeppet, och att hans tänkta strategi

ska slagskepp förutsättes röra sig med ytterligare omkring 2 

knops öfverlägsenhet. 

För Förenta Staternas del uppgifves amiral Dewey hafva 

gjort följande kraftiga uttalande: »We want big guns in a big 

sbip; there is only one kind of effective naval fighting ma

chine and that is the speedy battleship. All the others are 
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no eartly good». Förmodligen menas härmed icke det strate

giska skeppet utan ett snabhgående taktiskt skepp. 

Ett fullt klart uttalande för det strategiska skeppet göres 

af en italiensk sjöofficer, som anför ungefär följande: »vare 

sig de!. gäller att skydda öppna kusten mot en underlägsen 

flotta (Osterrikes) ell er Dtt strida mot eu starkare flotta (Frank

rikes) erfordras öfverlägsen fart. Är den starkare motståndarens 

flotta från krigets begynnelse delad, kan den högre farten för

hjälpa till att slå h var del för sig. Ar motståndarens flotta 

samlad, erfordras den högre farten för att bevara rörelsefrihe

ten . För Italien passar sålunda bäst en kompromiss-slagskepps

typ som besitter ett relativt öfverskott i fart och artilleri öfver 

pansar och förmåga af autonomi.» 

Denna typ lär redan stå på stapel och lär byggas för 

24 kn op. Italiens långsträckta, öppna kust och landets jäm

förelsevis begränsade budget hafva redan sedan åtski.lliga 

år tillbaka fört in på byggandet af lättare slagskepp än 

andra uationers samtidigt byggda. Programmen för de ita

lienska krigsöfningaroa hafva också tagit intryck häraf, och 

ett icke sällan förekommande tema är den snabba (strategiska) 

flottan, som opererar mot en fiende med från början delad 

styrk a, hvars delar söka åvägabringa sin förening. Förliden 

som mar misslyckades det alldeles för den snabba flottan att 

hindra denna förening, men detta misslyckande berodde åt

minstone delvis på olämpliga dispositioner. 

Medau sålunda ita lienarna konsekvent fasthålla vid det 

strategiska skeppet, stå Österrikarne kvar vid det taktiska skep

pet, hvars nyaste typ rlock sväller ut till betydligt ökade di

mensioner och hög fart (20 knop). 

Den österrikiska ståndpunkten förklaras af rikets korta 

sjöfront - ungefär två gånger Bohuskustens längd - som 

gör att sjöförsvaret kan inskränkas till ett kraftigt lokalför

svar, hvars vidsträcktaste strategiska uppgift torde vara att 

söka förhindra spärrning af Adriatiska hafvet. 

Äfven i Spanien synes man vara på väg att tillägna sig 

en ny slagskeppstyp, af ungefär samma storlek och karaktär 
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som den österrikiska. I hvad mån särskildt den typen har 
något strategiskt berättigande just för Spanien, är dock svårt 
att inse. 

O aktad t den betydande utveckling det moderna slag
skeppet undergått på senaste tid, finner man sålunda att de 
sekundära sjömakterna följa med och intaga nya positioner på 
de gamla linjerna. Beträffande de små, europeiska sjömak
terna kan man dock iakttaga en allmän tveksamhet angående 
den väg som bör fö ljas. Af dessa bar för närvarande endast 
Holland något pansradt fartyg under byggande, och är detta 
ett förbättradt kustförsvarsfartyg med måttlig fart, en tak tisk 
typ sålunda, hvars maktmedel icke sträcka sig långt bortom 
de bankar, som omgifva moderlandets kust . Inom de skandi
naviska makterna diskuteras de nya utvecklingslinjerna och 
synes man för Norges och Danmarks vidkommande äfven luta 
åt att stanna vid kustförsvarstyper. 

l-Ivad Sverige beträffar kan man knappast undgå att er
känna, att utvecklingen under senaste tiden af de stora sjö
makternas fiottor något rubbat grundvalarna för landets ~ it

tills följda fartygsbyggnadspolitik. Pansarbåten af l:sta klass. 
som trots den blygsamma etiketten • båL> likväl kunnat anses 
såsom en strategisk typ, motsvarande h vad landet mäktat åstad
komma, denna typ har, oaktadt förbättringar, stadigt sjunkit 
i relativt krigsvärde och torde numera knappast längre kunna, 
utom med hänsyn till svagare sj0makter häfda någon ställ 
ning E>åsom strategisk typ. Sveriges sjömakt har sålunda för
skjutits till det läget att en ändring af något slag är nödig. 
Antingen måste ett resolut steg uttagas till sjövapnets nyda
ning eller också måste de uppgifter som hittills ansetts ti ll
komma rikets sjöförsvar omläggas . Då emellertid frågo rnn 
om flottans uppgifter och lämpliga fartygstyper för närvarande 
äro föremål för grundlig utredning skall fartfrågan med hän
syn till svenska förbållanden här begränsas till några all
männa betraktelser på bestående grund. 

Att Sveriges sjövapen är grundadt på användning huf
vudsakligen i strategiskt defensiv anda är för kändt för att 
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behöfva konstateras. Vissa af de uppgifter som, med till
lämpning af en dylik strategi, hittills ansetts tillkomma sjö
vapnet kunna lösas af pansrade artillerifartyg utan vidare an
språk på fart och aktionsradie; för vissa ·andra uppgifters 
lösande är hög fart en icke oväsentlig faktor. 

Till det förra steget af uppgifter hör att biträda vid kust
positionernas försvar och att för en fiende afspärra våra i stra
tegiskt hänseende viktigaste skärgårdsområden, för att af dem 
bereda operationsfria områden för våra egna fartyg. Ett så
dant skärgårdsförsvar bör, förutom genom effektivt minför
svar m. m., bedrifvas af pansrade artillerifartyg, på bvilka de 
lätta fartygen kunna stöda sig. Sådana pansrade artillerifar
tyg behöfva icke nödvändigtvis vara af någon speciell typ, och 
då våra nuvarande pansarbåtar kunna användas för sådant 
ändam ål, torde det vara berättigaclt att anse, att vårt sjöför
svar för att möta dessa defensiva uppgifter för närvaran
de är nöjaktigt tillgodosedt med fartyg af den taktiska typen. 

Behöfver vår ftotta också någon strategisk typ? Härpå 
kan svaras, att om en strategisk typ hittills ansetts erforder
lig, så lärer den icke vara mera umbärlig för närvarande, då 
andra makter rusta sig kraftigare än förr. De uppgifter, för 
hvilka en sådan typ kan ifrågasättas, äro sådana , hvari stra
tegiska förfiyttningar ingå såsom led i operationerna. Med för
bigående af den i vissa fall mycket svårlösliga uppgiften att 
skydda rikets integritet mot neutralitetskränkningar, kunna dy
lika uppgifter hänföras till hufvudsakligen två till karaktären 
skilj aktiga slag, nämligen antingen strategiskt offensiva opera
tioner mot till sjöss svagare makt eller operationer med offen
sivt lynne mot till sjöss starkare makt under iakttagande i 
öfrigt af en strategisk defensiv . 

Beträffande det förra slaget af operationer - offensiv 
tno t svagare makt - äro styrkeförhållandena mellan Sverige 
och de andra makter som härvid kunna ifrågakomma för när
varande sådana, att frågan om någon särskild strategisk typ 
icke kan anses aktuell. 

Gäller det åter att emot till sjöss starkare makt tillfäl-
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ligtvis tillgripa en offensiv, skulle företagets framgång i de 
flesta fall i hög grad främjas af att det kunde utföras af kraftiga 
fartyg med hög fart. Vid underlägsenhet till sjöss kan den ena 
flottan vara den andra fartyg för fartyg underlägsen i kraft. 
eller underlägsen i antal fartyg. För Sveriges del kan anta
gas att i jämförelse med en stormakt underlägsenhet skall fö re
finnas i båda dessa afseenden och att särskildt underlägsenhe
ten i kraft är högst betydande, äfven om förhoppningen att 
vår flotta skulle enligt 1906 års förslag från år 1918 räkn a .J
pansarbåtar af förbättrad typ blefve förverkligad. Ett offensi v
företag vid krig mot en starkare makt kan sålunda icke gärn ft 
åsyfta strid med fiendens hufvudstridskrafter; och ä[ven om 
ett dylikt företags ultima ratio är strid, bjuder likväl sund a 
förnuftet att icke inlåta sig i strid med öfverlägsen styrka i 
vidare mån än sådant är för uppdragets ful lföljande ound
gängligt. 

Den underlägsne kan hoppas, men knappast med till
försikt förl ita sig på, att med stöd af initiativet och skickl iga 
kombinationer kunna länka företaget uti gynsamt läge . Sär
skildt kan här vid stort antal far tyg, hvaraf en del binder nå
gon fruktad del af motståndarens styrka, medan en annan del 
med kraft insättes på den offensiva hufvuduppgiftens lösande, 
vara af stor betydelse. Men den som är underlägsen i kraft 
och i fart skall nästan alltid möta större svårigheter för sin a 
kombinationer, än motståndaren för sina. Dessutom får icke
förbises att, sedan gnisttelegrafen tillkommit den starkare sj ö
makten häruti förfogar öfver en allarmapparat, som , stödd på 
talrika mycket snabbgående rekognoseringsfartyg och kanske· 
äfven ballongfartyg, möjliggör ett effektivt öfvervakande af 
operationsområdet, framför allt under den ljusa delen af dygnet, 
men delvis också under den mörka. Utsikterna för den un · 
derlägsne att lyckas bereda motståndaren öfverraskningar hafva 
sålunda under senare tid minskats; och äfven om det skulle 
lyckas att vilseleda motståndare11, torde det därigenom vu nn a 
försteget i operationen böra beräknas mindre, än hvad det. 
under förut existerande förhållanden kunde blifvit. 
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Att under sådana förhållanden äfven inom vår flotta blic-
karna riktats mot farten såsom ett medel att förhjälpa våra 
fartyg till framgång, kan icke anses oberättigadt. Oscar Il 
och Fylgia beteckna steg i denna riktning, och så gör äfven 
den pansarbåtstyp hvars grunddrag angifvits af 1906 års sak
kunn ige. Huruvida sistnämnda pansarbåt kommer att anses 
representera en för våra förhållanden fullt rationell typ och. 
huruvida den kommer att befinnas lagom afvägd för landets 
försvarsbudget, dessa äro spekulationsfrågor som ännu så länge,. 
i brist !Jå fasta hållpunkter, undandraga sig diskussion. Huf
vudsaken är uppenbarligen att erhålla en så beskaffad typ, att. 
den, besittande erforderliga militära egenskaper, kan anskaffas. 
i så stort antal, att sunda försvarsplaner därpå kunna byggas,. \ 
och att anskaffningen kan ske inom rimlig tid. 

Den nu pågående långvariga krisen rörande vårt sjöför
svars framtid är ur många syopunkter beklaglig. Krisers van
liga lott är dock att - öfvervinnas. Ludvig XV yttrade en 
gång till Choiseul: »l Frankrike kommer aldrig att finnas nå
gon annan flotta än V ernets.)) *) K an vårt sjöförsvar resa sig 
förhållandevis lika starkt som det franska kunnat, trots Lud
vig XV :s pessimistiska spådom, då är ingenting förlorad t . 

P. Dahlgren. 

Med anledning af ofvanstående anser s1g redaktionen 
vilja framhålla några synpunkter. 

Den teoretiska behandlingen af fartfrågan är enklare och 
klarare när man, som författaren gjort, e:j medtager andra far
tygstyper än linjeskeppen . Fartproblemet ställer sig däremot 
ytterst svårt för en nation som i följd af begränsade tillgån
gar tvekar att bevilja de medel som erfordras för slagskepp, 

.:.;) En framstående marinmålare. 
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ty anser man sig ej bafva råd att bygga egentliga slagskepp, 
-så måste man ju minska tontalet. 

Vid lösandet af problemet af lämplig fartygstyp gör sig 
då följande två allmängiltiga lagar gällande: 

mindre tontal fordrar i proportion större kraft (däraf vikt) 

för att erhålla samma fart; 
ju mindre tontal ju större yta i proportion till tontalet, 

hvaraf följer större pansarvikt i proportion för erhållande af 
.samma skydd å mindre fartyg än större. 

Skall sålunda ett mindre fartyg erhålla stor fart blir den 
vikt som kan afses till artilleri och pansar relativt liten och 

fartyget blir svagt. 
Det författaren säger att ett längre fartyg underlättar 

uppstäBandet af mera artilleri, torde ingalunda hålla streck om 
längdökningen orsakats af fartökning utan tontalsföränd ring, 

ty då ~ar mindre vikt blifvit öfver åt artilleriet hvaraf föl jer 
l:ltt kanonernas antal eller kraft måst reducerats. 

Ett svagt fartyg har föga nytta af sin stora fart, när det 
a f ena eller andra orsaken måste strida, t. ex. ej kan läm na 
mindre snabbgående kamrater eller har maskinen ej i fullt 

skick. Dess befälhafvare hade då nog gärna haft de kanoner 
och det pansar som för den höga farte ns skull ej finnas. 

Vill man sålunda ej bygga slagskepp, men ändå skaffa 
sig fartyg , som med hopp om framgång kunna ·strida med ka

noner, så bör man ej hålla på öfverlägsen fart. 
(Red.) 
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Grafisk beräkning af deviationen och 
deviationskoefficienterna. 

För att på ett enkelt och praktiskt sätt kunna erhålla 
deviation en på grund af de kända deviationskoefficienterna, 
och tvärtom, på grund af verkställda deviationsobservationer 
erhålla koefficienterna, har afdelningsföreståndaren vid Deutsche 
Seewarte i Hamburg, professor E. Stiick, konstruerat ett dia
gram, h vars utseende framgår af bifogade afbildning. 

Grundtanken vid diagrammets konstruktion har varit, att 
i ett rätvinkligt koordinatsystem framställa den semicirkulära 
deviationens variation genom en rät li nje. Detta kan uppnås 
på följ ande sätt. 

Man bildar de identi ska ekvationerna 

. ' l- l )] sm y -
2 

. 
4

_ 0 [cos (y1 - 48°) + sin (y1 -- 48o 
Sll1 D 

l 
cos y t = . [c os y1 -- 45°) - sin (y1 - 45°)] 

2 sm 4o0 

samt insätter värdena på sin y1 och cos 1t i ekvationen för den 
semicirkulära deviationen o= B sin y1 + C cos y1

. Om man 
därefter multiplicerar den nya ekvationens båda led med sin 
45°, så erhålles, efter en enkel transformation 

o sin 45° =B t C . cos (y1 - 45°) +B -; C . sin (y1 -45°) 

Divideras på båda sidor med cos (y1 
- 45°), så fås 

o sin 45° . sek (y1 -- 45°) =B t C+ B; C. tng (11 - 45o) 
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Sätter man nu 
y = o . sin 45° . sek (y1 - 45°) och x = tng . (y1

- 45°) 
så fås 

B+C B-C 
y= 2 + 2 . x 

som är ekvationen för en rät linje. 
Konstrueras ett diagram enligt ofvannämnda grunder, får 

man således alla de, hvarje värdepar af B och C tillhörande 
punkterna x, y, att ligga på en rät linje, Värdet y1 =O ellee 
x = -- l motsvarar y = C, värdet y1 = 90° eller x = + 1 

B + C 
motsvarar y = B. Ekvationens konstanta term 

2 
, mot-

svaras af y1 = 45° eller x= O. 
Abskissaxeln är, enligt en viss antagen skala, för hvarje 

streck (Ausgabe A) eller 10° (Ausgabe B) indelad efter x = å. 
sin 45°. Genom streck - resp. 10°-punkterna, äro ordinator 
upprättade, h vilka äro indelade efter y = o sin 45°. sek (y1 

--

450). För att ernå bättre öfversikt, äro de punkter, som mot
svara samma grad af o på de olika ordinatorna, sammanbundna 
medelst kurvor (hyperblar), hvarjämte dessa för lwar 5:e grad 
och ordinatorna för hvartannat streck äro uppdragna krafti
gare än de öfriga. 

Om uti uttrycket B sin y1 + C cos y1, B utbytes ruot D ocl1 
C mot E, samt om man i stället för y1 sätter 2 yl, så kan man 
enligt uttrycket D sin 2 y1 +E cos 2 y 1, äfven uttaga den kva
drantella deviationen på diagrammet. Kvadrantella deviatio
nen för N t. O aftäses sålunda på N N O-linjen, för N N O på 
N O-linjen o. s. v. 

Af särskildt intresse, äfven för praktiken, synes det vara, 
att man med diagrammets tillhjälp, på ett snabbt och enkelt 
sätt kan finna B och C, af de på två godtyckliga kurser 
observerade semicirkulära deviationerna . För att undvika 
inflytandet af observationsfel, böra dock dessa kurser ej ligga 
för nära hvarandra eller vara nära nog kontrakurser. H ar 
man t. ex . gjort de båda observationerna i samma kvadrant, 
afsättes de erhållna deviationerna på de, observationskurserull 
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010tsvarande ordinatorna, och genom de sålunda bestämda 
punkterna lägges en rät linje. Dennas skärningar med ordi
natorna genom hufvudstrecken, utvisa storleken af B och C. 

I öfrigt hänvisas till den fullständiga bruksanvisning, som 
är tryckt å baksidan af diagrammet. Detsammas förläggare 
är firman Eckardt und Messtorff i Hamburg. 

Göteborg den 23 mars 1909. 

C. W. Petersson. 
N a vigationslär ar e. 
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Meddelanden från främmande mariner. 
( Afsltttadt 20 

/ • 09.) 

Norge. 

Personal. stortingets militärkommitte föreslår att ma
rinens maskinmestere skola få premierlöjtnants grad efter 10 
års tjänstetid. De bafva nu sekundlöjtnants grad. 

Eget sjöförsvarsdepartement. Kommenderande amiralen , 
viceamiral Sparre lär bafva föreslagit stortingets militärkom
mitie att särskildt sjöförsvarsdepartement skall upprättas . Sn
militere samfuud bar, med stör] af vunnen erfarenhet, likal edf'::> 
fattat en resolution om nödvändigbeten af en förändring i nu
varande förhållande med gemensam minister för arme och ma
rin. Denna resolution har öfversändts till försvarsministern 
för att tillställas stortinget. Statsrådet Lowzow tyckes emel
lertid ej göra sig brådska med att öfverbringa resolution en oeh 

utsättes på den grund för skarpa angrepp i dagspressen. 1 
dessa framhålles äfven att statsrådet i allmänbet söker tillbaka
sätta marinen genom att fördröja för denna viktiga frågors 
behanrlling. Såclana frågor äro fästuingsartilleriets fö rl äggande 

under marinmyndigheterna, frågan om Bortens befästande, den 
nya flottplanen m. m. 

Fästningsartilleriet. Äfven amiralstaben har nu inlämnat 
(se häfte l. år 1909) ett af kommenderande amiralen tills tyrkt 
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betänkande angående fästningsartilleriets organisation. Stab8n 
föreslår att fästn ingsartilleriet underställes marinen, att dess· 

officerare utbildas i sjökrigsskolan på en särskild linje och att 
fäs tningsartillerikadetterna erhålla sin uppfostran såväl på fäst

ningar som på fartyg. 
Den tekniska administrationen föreslås gemensam för 

fästn ingsartilleri, marin och min väsende. Marinsta b ens förslag 

till organisation förutsättes skola blifva billigare än den nu
varande organisationen. 

Fartygsmateriel. Man ämnar uppsätta gniststationer på! 

torpedbåtarna Draug, Skarv och Teist. 
- stortingets rnilitärkommitte har tillstyrkt komrnende-· 

ran d e amiralens förslag om · afsändande af transportfartyget 
Farm i sommar till Spetsbergen för V8rkställande af diverse· 
mätningar. Farm som har 400 tons deplacement erhåller sin 

besättning, 32 man, uteslutande från flottan. 
_ Den norske undervattensbåten skall benämnas Kobben. 

Ryssland. 

Personal. Viceamiralen i reserven Roscbestvenski atledt 
den 14 januari i Petersburg. Som bekant var Roschestvenski 
i början af kriget med Japan chef för marinstaben och afgick 

på hösten HJ04 till Ostasien med den s. k. stillahafseskadem, 
där denna, och därmed Rysslands förhoppningar på slutlig 

seger, tillintetgjordes i slaget vid Tsushima. . 
-- T. f. befälhufvande amiralen och militärguvernören 1 

Kronstadt , konteramiral Grigorovitcb, har utnämnts tillmarin
ministeradjoint. Till ordinarie befälhufvande amiral och mili~ 

tärguvernör i Kronstadt har utsetts konteramiral Viren. 
- Högste befälhufvaren för sjöstridskrafterna i Stilla 

hafvet efter konteramiral Matusevitch, hvilken blifvit medlem 
af amir alitetsrådet, har utnämnts t . f. chefen för skeppsbygg~ 
nadsöfverstyr6lsen konteramiral Uspenski. 
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Uniformsbestämmelser. :~~Äldre löjtnanter» skola hafva 
.epåletter och axelklaffar utan stjärna och underlöjtnanter (mitch
mani) sådana med två stjärnor (förut en stjärna). 

- De officerare som utexaminerats till :~~undervattens
båtsofficerare » skola bära ett särskildt brösttecken af silfver. 

Materiel. De å "kejserliga varfvet i Nikolojevsk för Svarta
hafsflottan afsedda eskaderjagarne "K a pi ta n SacketH, • Kapi
tan-lejtenant Baranoff», »Lejtenant Sazarenni» och »Lejteuant 
.Schestjakoff» äro nu färdiga. Dessa jagare hafva ett deplace
ment af 635 ton och göra 28 knops fart. Bestyckningen be
.står af en 12 cm. och fem 75 mm. kanoner samt tre torped
tuber. 

De på Crichtons verkstäder i Petersburg under bygg
,nad varande båda isbrytarna om 735 tons hafva erhållit nam
nen Herkules och Silatch. Den förra skull tillhöra Kronstadts 
och den senare Libau station. 

skolfartygen Miuin, Dnjestr och Beresan Okean, Riga 
-och Nikolajeff hafva öfverförts till transportfartyg. Minin skall 
.ändra sitt namn till Ladoga. Skolfartyget Pamjatj Asova skull 
hädanefter benämnas Dvina. 

Sjömätningar. En särskild kommitte har tillsatts för att 
utreda frågor om undersökning och kartläggning af finska skär
gården. 

Krigsöfningar. Enligt kejserlig order skola under juni 
månad omfattande krigsöfningar utföras. Slagskeppen Slava 
.och Cesarevitch, pansarkryssame Rossija och Admiral Maka
roff, 3 3 4 pansardäckskryssare jämte några skol- och en stor 
del torpedfartyg skola deltaga däri. Marinministern hoppas 
genom dem kunna tillbakavisa de skarpa angreppen mot 
·,flottan . En stor del af riksrådets och dumans medlem mar 
. hafva in bjudits åse öfningarna. 
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Fr·ivilliga flottan. Enligt ministerrådets beslut skall »fri
villiga flottan», hvilken hittills sorterat under marin ministeriet, 
hädanefter underställas bandelsministeriet. Under krig ställas 
dock frivilliga flottans fartyg till marinmyndigheternas förfo
gande för transportändamåL 

Tyskland. 

Stapelaflöpningar. Den 23 januari löpte på Vulcans varf 
i Stettin den lilla kryssaren Ersatz Jagd af stapeln och erhöll 
därvid namnet Mainz. 

-- Den första af de 12 för år 190R beviljade stora tor
pedbåtarne med turbinmaskiner, G 169, löpte den 29 sistlidne 
december af stapeln å Germaniavarfvet i Kiel. - Den 2 mars 
sjösattes å samma varf systerbåten G 170. 

- Den stora kryssaren F (omkring 19000 tons) sjösattes 
den 23 mars och erhöll därvid namnet von der Tann. 

Undervattensbåtar. Kejserliga varfvet i Danzig har er· 
bållit i uppdrag att bygga sex undervattensbåtar. 

Artilleri m. m. Det förspörjes att slagskeppen af Ersatz 
Beowulfs klass skola erhålla en bestyckning af tolf 30,5 cm. 
kanoner uppställda tre i hvarje torn. Tornen skola placeras 
två i midskeppslinjen för och akter och två borelvarts diagonalt. 

- slagskeppen Rf Nassau-klassen tros skola erhålla en 
sekundär bestyckning af tjugo 10,5 cm. kanoner - den svåra 
bestyckningen uppges skola utgöras af tolf 28 cm . kanoner. 

- Manskapet å torpeddivisionerna och minafdelningen 
skola hädanefter förses med pistoler af 1904 års modell i stäl
let för förut använda gevär. 

Flytande docka. skeppsbyggerifirman Blohm och Voss i 
Hamburg har nyligen för egen räkning färdigbyggt en flytande 
docka med 35000 tons lyftkraft . 

l'iclskri ft i Sjöväsenclet. 18 
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Haverier. Den 3 februari inträffade under manövrar i 
Östersjön en kollision mellan slagskeppen Kaiser Karl der 
Grosse och Wettin. Kaiser Karl der Grosse ram made 
W ettin akterut om styrbord och förstörde dennes styrbords pro
peller; själf erhöll Kaiser Karl der Grosse svåra skador i stäf
ven särskildt å torpedtuben. vVettin har dockats. Den l+ 
feb;uari kolliderade torpedbåtarne G 112 och S 75 hvarvid S 
7 5 fick sin stä E så illa skadad att den måste upphängslas mel
lan två andra torpedbåtar och föras in till Kiel. Vidare har 
torpedbåten S 76 under en genombrytningsmanöver vid Riigcn 
erl1ållit svåra skador å förstäfven och slutligen dödades genom 
tm cylinderexplosion den 15 mars å torpedbåten S 140 tYå 
och skadades fyra man . 

Nytt isoleringsämne. Såsom mllteriel för all inredning 
och isolering ombord å tyska örlogsfartyg skall hädanefter s. k. 
))asbestträ» använrlas. Detta asbestträ kan sågas, hyflas och 
soikas som vanligt trä och besitter i öfrigt stor fasthet, är lätt 
o.ch billigt, brinner ej och splittras icke vid beskjutning samt. 
har goda isolerande egenskaper. 

England. 

Personal. Sedan amiralen, lord Charles Beresford den 
21 mars lämnat sitt befäl öfver kanalflottan har befälet öfver 
den af denna flotta och den förutvarande hemflottan bildade 
nya hemflottan öfvertagits af amiral May. Förutvarande hög· 
ste befälhafvaren för hemflottan, amiral Bridgeman, har ut
nämnts till seeond sealord. 

Sjöstridskrafternas fördelning. I och med mars månad& 
utgång har den beslutade koncentreringen af största delen af 
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Englands sjöstridskrafter i Nordsjön trädt i kraft och de euro
peiska flottorna och eskadrarne i stort sett erhållit följande 
fördelning: 

A. Hemflottan. 

I. 1:sta slageskadern. (First Battle squadrou): 
Högste befälhufvare amiral May (Dreadnought). 
a) 8 slagskepp: Dreadnought, Bellerophon, Agamemnon, 

Lord Nelson, Formidable, Bulwark, Implacable, Irresistible; 
2 pansardäckskryssare; 
2 trängfartyg. 
b) I. kryssareskadem: kontera m i ra! Col ville (Drake): 
5 pansarkryssare: Indomitable, Inflexible, Invincible, Mi-

notam·, Drake. 
c) I. jagareflottiljen: 3 scouts, l moderfartyg, 24 jagare. 

II. :J:dra slageskadern. (Second Battle squadron). 
Viceamiral Milne (King Edward VII); 
a) 8 slagskepp: King Edward VII, Africa, Hibernia, Hin-

dustan, Brittannia, Commonwealth , Dominion , New Zealand; 
2 pansardäckskryssare, l verkstadsfartyg. 
b) II. kryssareskadero: konteramiral Lowry (Shannon); 
5 pansarkryssare: Shannon , Defence, Cochnule, Natal 

WmTior. 
c) II. jagareflottiljen: 3 scouts, 2 moderfartyg, 24 jagare. 
Summa med full besät.tning i akt i v tjänst: 16 slagskepp, 

10 pansarkryssare, 4 pansardäckskryssare, 6 scouts, 3 moder
fartyg , 48 jagare och 3 trängfartyg. 

Såsom reserv: 6 jagare med full besättning (i Portland). 
Baser för samtli ga dessa fartyg: Rosyth och Portlancl. 

III. 1:sta reserven. Eskaderchef: viceamiral Neville 
(Magnificient). 

I Nore: 
2 slagskepp: Magnificent, Victorius; 
3 pansarkryssare: Achilles , Aurim, Roxburgb; 
2 pausardäckskryssare; 
4 mindre fartyg. 
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Jagareflottiljer: 2 scouts, l moderfartyg, 24 jagare, 8 

torpedbåtar. 
I Portsmouth: kontreamiral Bush: 

2 slagskepp: Jupiter, Illustrious; 

2 pansarkryssare: Essex, Hampshire; 

l pansardäckskryssare; 

4 mindre fartyg. 

J agaretiottiljer: l scout, 2 moderfartyg, 2ö jagare , 10 

torped båtar. 
I Devonport: konteramiral Burney (Sutl ei)-

4 slagskepp: C::.esar , Hannibal, Majestic, Mars ; 

3 pansarkryssare: Camasvon, Devonshire, Sutlej; 

2 pansardäckskryssare; 

4 mindre fartyg. 
Jagareflottiljer : l scout, 2 moderfartyg. 20 jagare, l O tor

pedbåtar. 
Summa med 3; 5 besättningsstyrka å samtliga fartyg uto111 

torpedbåtarna, som hafva 4/ 5 af sin besättn ing ombord: 8 slag

skepp, 8 pansarkryssare, 5 pansarkryssare, 6 pansardäckskrys

sare, 4 scouts, 70 jagare, 28 torpedbåtar, 4 moderfartyg och 

12 mindre fartyg. 
Pansarkryssarne skola då de sammandragas bilda I l I. 

kryssareskadern . 
Dessutom: undervattensbåtflotti ljer: ö depotfartyg, 32 un-

dervattensbåtar. 
IV. 2:dra reserven: 

I Nore: 
l slagskepp: Vengeance. 

I Portsmoutb: 
.1 slagskepp: Barfleur , Centuri on , Renown; 

8 pausardäckskryssare . 

I Devonport: 
8 slagskepp: Ramillies Resolution , Royal Oak, R epulse, 

Empress of India, Royal Sovereign , Nile, Hood ; 

7 pansardäckskryssare. 

Summ a med vaktbesättningar e;8 till 1/ 10 af hela besätt

ningen): 12 slagskepp, 16 pansardäckskryssare. 

- 269 --

IV kryssareskadern (i aktiv tjänst såsom öfningseskader): 

konteramiral Farquahar (Leviathan): 

5 pansarkryssare: Leviathan , Berwick, Donegal, Cornwall, 

Cumberlaud; 
3 pnnsardäckskryssare stationerade i Nordamerika och 

Vestindien. 
B. .Atlante·rflottan. 

Högste befälhafvare : viceamiral prins Louis af Batten

berg (Prince of Wales): 

6 slagskepp : Prince of Wales, Queen , Cornwallis, Albe-

marle, Al bion, Russel; 

2 pansardäckskryssare; 

2 trängfartyg. 

V kryssareskadern : konteramiral Hamilton (Good Hope), 

4 pansarkryssare: Good Hope, Argyll, Black Prince, Duke 

of Edinburgh . 
Baser för flottan: Berehaven och Dover. 

Dessutom flunas i Sheerness, Portsmouth och Devonport : 

20 torpedbåtar och några mod erfartyg i aktiv tjänst med 

full be~ättning; 

32 torpedbåtar oah några moderfartyg med stambesätt

ning och 14 undervatteusbåtar. 

C. M edelhafsflottan . 

Medelhafsflottan består som förut af 6 slagskepp och IV 

kryssareskadern (förut III) om 4 pansarkryssa~e , 4 pausardäcks

kryssare och 11 jagare. 

Budget. Det med så stor spänning motsedda budgets

förslaget för 1909-1910 slutar på totalsumma af 36,148,700 

pund sterling mot 32,3 19,500 föregående år och visar sålunda 

en ökning af 2,823,200. 

För fartygsbyggnad begäres 8,885,194 p u n d sterling elle r 

1,399,992 pund sterling mer än föregående år. 

Amiralitetets fartygsbyggnadsprogram upptager 4 slag· 

skepp af Dreadnoughtstyp att stapelsättas 2 i juli och 2 i no

vember detta år (byggnadstid två år), 6 pansardäckskryssare, 

20 jagare ; 
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ett antal undervattensbåtar, jämte 
ett J uftskepp. 
Dessutom begär regeringen bemyndigande att om den 

finner det nör1väodigt under fit1ansåret 1909-10 få klargöra 

materiel för det hastiga byggaudet af ytterligare 4 stora pans

rade fartyg och afses dessa att i f-.å fall påbörjas den l april 

1910. 
I budgetsförslaget begäres äfven två flytande docko r. 

Personalen bibehålles vid sin nuvarande numerär af 128,000 
man (med ö6,000 man i reserven). 

Regeringens steg ntt så att säga med ens påbörj a ~ 

Dreadnought- eller Invincible-fartyg motiveras med att Tysk

land, tack vare utvidgningen af verkstäder och varf och for

cering af fartygsbyggandet., till våren 1912 kan tänkas äga 17 

liknande fartyg mot Englands 22. Oppositionen i parla men

tet har velat gå än t,m längre och påyrkat det ögonblickliga 

påbörjandet af de 8 fartygen. Regeringens förslag har em el

lertid segrat. Ute i landet har underrättelsen om Tysklaml.,; 

forcerande af sitt flottprogram framkallat en »flottpanib och 

en ifrig agitation för såväl sjö- som landtförsvarets stärkan de. 

Afven i kolonierna synes man vilja hjälpa moderlandet i dess 

rustningar. Så bar New Zeeland erbjudit sig att skänka Eng

land två Dreadnought.s. Afven i Australien hafva de två sta 

terna New South Wales och Victoria gjort ett erbjudande att 

tillsamn:..ans bekosta ett Dreadnoughtl"artyg. 

Slagskepp och kryssare. Slagskeppet Vanguard löpte af 

stapeln den 22 Jebruari i Barrow on .Furness. 

- Slagskeppet Temeraire har under en 8 timmars prof

tur uppnått en medelfart af 22,1 knop. Högsta fart var 22,7 
knop. Denna fart är världsrekord för slagskepp. 

- Slagskeppet N eptune skall enligt förljudande bestyc

kas med 12 cm. antitorpedkanoner, ej med 10 cm:s som de 

iifriga Dreadnought-fartygen. 

Pansardäckskryssaren Bellona löpte af stapeln elen :2 :2 
mars. 
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Pansardäckskryssaren Boadicea af samma typ har vid 

en förbered ande proftur uppnått 27,9 knops fart. 
- De fem pansardäckskryssarne nf förbättrad Bellona

·typ, de s. k. Citykryss~rna, bafva erhållit namnen Bristol, 

Glasgow, Gloucester, Liverpool och Newcastle. 

Torpedfartyg m. fl . Den stora försöksjagaren Swift (1800 

tons) har vid sin proftur uppnådt 38 knops fart. Den nya 

jagaren bar 4 propellrar och 8 turbiuer och bränner vid full 

fart 12 a 14 tons petroleum i timmen. 
- De såsom ersättning för de förolyckade Gala och Ti

ger inköpta nya 460 tons jagarne skola benämnas Albacore 

och Bonetta. 
- De 16 jagarna å 1908-1909 års program erhålla föl

jande namn : Basilisk, Beagle, Buldog, Foxbouud, Grasbopper, 

Harpy, Mosquito, Nautilus, Piucher, Racoon, Rattlesnake, Re

nard, Savage, Scorpion, Scourge, vVolverine. 
- Förutvarande depåfartyget Vulcau har omändrats till 

sjögående moderfartyg för undervattensbåtar. Handelsångaren 

Isla skall förändras till sjögående petroleumfartyg för under

vattensbåtar. 
- 2:dra klass pansardäckskryssama Apollo och Andro

·mache skola ändras till minfartyg. Förut äger England fem 

dylika fartyg. 

Artilleri. Jagarne af River-klassen~ b vilka förut varit be

styckade med en 76 m_m. och fem 57 mm .. kanoner, få nu 

sina ö7 mm. pjäser utbytta mot tre 76 mm. kanoner. 

Skjutresultat. De nyligen af amiralitetetpublicerade skjut

resultaten för år 1908 såväl från skol- som stridsskjutning visa 

betydande framsteg i förhållande till år 1907. 
Vid skolskjutningen uppnåddes de bästa resultaten af 

Kinaeskadern med Kanaleskadern som nummer 2. 
Under år 1908 deltogo i skolskjutniugeu med svåra och 

medelsvåra kanoner 117 fartyg med l ,277 pjäser mot 121 far

tyg och l ,365 pjäser år 1907. 
Följande resultat uppnåddes: 
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1907 1908 

Antal träffar .. . .... . ... . . . .. .............. ..... ....... 4073 4 82() 
Antal skott . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 538 9 009 
Proc. träffar af afskjutna skott . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42, 7 53,57 

Äfven skjuthastigheten har betydligt ökats hvilket fram
går af följaade tabell: 

Träffar per kanon och minut. 
1907 1908 

30,5 och 25 cm:s kanoner ........... . . . 0,40 0 ,56 

23 » ...•.••.•... ... 2,01 2,20 
19 1,58 2,51 
15 » . . . . . . . . . . . . . . . 3,32 3,98 
12 och lO » » . . . . . . . . . . . . . . . 2,38 3,32 

Med lätta kanoner sköts från 111 fartyg med sam man
lagdt 1,384 pjäser, mot resp . 122 fartyg och 1,898 pjäser år 
1907, med nedanstående resultat: 

1907 

Antal träffar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 452 
Antal skott . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 724 
Proc. träffar af afskjutna skott 42,08 

190/:i 

61 20 
12943 

47,2& 

T1·ä!far pm· kanon och minut. 

1907 1908 

76 mm. kanon....... ....... ..... ... ........ 4,47 5,32 
57 och 4 7 mm . kanoner . . . . . . . . . . . . . . . :J,64 4,51 
47 mm. kanon med Vickers mekan . 6,14 6,06 

Redan 1907 års skjutningar voro betydligt bättre än d() 
föregående årens. 1908 å rs kunna betecknas som synnerligen 
goda. 

Vid stridsskjutningen med de större fartygen användes 
för första gången med obekant fart och i obekant riktning 
bogseradt mål. Afståndet var omkring 8000 yards. Bästa 
resultatet erhöll:> af den stora pansarkryssaren . Indomitable. 
Af de olika flottförbanden står Hemflottan som numm er l och 
Kinaeskadern som nummer 2. 

Torpedfartygens stridsskjutninq visas af följande data: 
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Antal fartyg ............................................ . 
Antal skott ..... ... .. . .. .. ... . . ... ..... .. . .... .. . . ..... . 
Antal träffar ........ .. ......................... ... ... . 
Proc. träffar af afskjutna skott .. . ...... ... .. ... . 

Bästa resultatet erhölls af Kinaeskadern, 
af Hemfiottan . 

1907 

121 
5 778 
2069 
35,81 
det näst 

1908 

139' 
6972 
4066· 
58,32" 
bästa 

Rosyth. Kontrakt har nu uppgJorts för byggandet af 
den nya hamnen vid Rosyth . .En del af arbetena skola vara 
färdiga inom 41/ 2 år, resten inom 7 år. Den förra delen om-· 
fattar byggandet af en depå ·för undervattensbåtar, en slip för 
torpedfartyg, elektrisk kraftstation och pumpverk . Själfva 
hamnen skall besti't af en hufvuc!bassin om något öfver 200,000· 
kv.-m. yta. Slussen till bassinen är afsedd att användas så-
som docka. Dessutom skall från hufvudbassinen byggas en 
docka hvarjämte plats bredvid denna reserveras för ytterligare· 
tvänne sådana. Samtliga dockor skola kunna taga de största 
fartyg. En 80 meter lång flytande docka konstrueras för tor-· 
pedfartyg. 

Undervattensbåtstation. Eu undervattensbåtflottilj skall 
stationeras på Skottlands ostkust med Firth of Fort som bas .. 
I denna skall bland annat ingå depåfartyget Vulcan och de 3· 
under byggnad varande undervattensbåtarna C 22, C 23 och 
c 24. 

Haverier. U pprepade haverier å jagare hafva und er den 
senaste tiden inträffat. De båda jagarne Moy och Express 
gingo nattetid på grund å vågbrytaren i Portland och erhöllo· 
svåra skador; jagarn e Leven och Ostrich kolliderade till sjöss 
hvarvid isynnerhet den förra led skada . Slutligen sänktes 
natten den 7-8 april jagaren Blackwater utanför Dungeness· 
genom kollision med en bandelsångare. 
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Frankrike. 

Budget. Marinministern Picard har förutom den orui
·narie budgeten begärt en efterbevillning på ej mindre än 
:230,000,000 francs afsedd att fördelas på fem år. Större delen 
af denna summa är afsedd för artilleriets förbättrande, för an
·skaffande af ammunition, för dockbyggnader och för bättre 
utrustande af hamnarne. 

Finansministern som ej ansett sig kunna skaffa medel 
-till denna extta bevilluiug har velat nedsätta densamm a till 
hälften. Affären som varit nära att vålla ministerkris har nu 
afvecklats genom kompromiss. Efterbevillningen har nämli
.gen fixerats till omkring 200,000,000 francs, fördelade på sex 
budgetsår. 

Farty_qsmateriel. Det första slagskeppet af Danton-kl as
-sen Voltaire gick af stapeln den 16 januari i Toulon. 

- Diderot, Condorcet och Danton af samma klass vän-
tas kunna sjösättas under maj månad. 

- Pansarkryssaren Ernest Renan har under en 12 tim
mars proftur uppnått en medelfart af 25 knop. 

- Undervattensbåten Messidor har vid sin proftu r i 
-öfvervattensläge uppnått en fart af 12,6 knop och är dän ned 
den snabbaste hittills byggda franska undervattensbåten . 

--- Undervattensbåtarne Gymnote, Gustave Zede och Nar
val samt försöksbåtarna G och Omega hafva på grund af od ug
lighet kasserats. 

- Dykbåten Pluviöse utförde under början af feb ru t>ri 
månad en anmärkningsvärd 3 dagars oafbruten proftur. Den 
har därvid omväxlande, under resp. 12 timmar i sträck navi
gerat i undervatteus- och öfvervattensläge, så att den tillrygga
lagt sammanlagdt 36 timmar under och 36 timmar öfver vatt
net. Som Emeraude skall underkastas ett liknande proL torde 
det här gälla en jämförande pröfning af de båda typerna dyk
·Och undervattensbåtar. 
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Haverier. Torpedbåten 301 träffades under torpedskjut
uing vid Cberbourg af en torped som inträngde i uöieroffi~ 
cersmessen . Trots den svåra läckan kunde torpedbåten taga 
sig i hamn utan hjälp. 

-- Undervattensbåten Opale bar fått stäfven och stäf
torpederna svårt skadade mot hamnpiren i Cberbourg. 

- Torpedskjutningar . Medelhafsfiottan har utfört tor
pedskjutning i eskader mot rörligt mål. .Målet som var 80 
m. långt och · representerade midskeppsdelen af ett slagskepp 
bogserades med 5-1;? knops fart. Resultatet synes hafva varit 
god t, enär på 2000-1000 m. distans 1:sta eskadern erhöll 
60, 2:dra eskadern 54 oeh kryssardivisionen l 00 proc. träffar. 

Italien. 

Fartygsmateriel Slagskeppet Roma har vid en proftur 
uppnått 22 knops fart. 

- Pansarkryssaren Fisa gjorde vid sitt fullkraftsprof en 
medelfart af 23,2 knop. Maximifarten vid samma tillfälle var 
24 knop. 

Öfningseslcader. 1909-1910 års budget upptager en syn
nerligen stark Medelhafseskader afsedd för aktiv tjänst und er 
7 månader och att ligga i rustad reserv under de 5 vintermå
naderna. 

Eskadern skall bes tå af 9 slagskepp (4 af Regina Elena
klassen; 2 af Regina Margerita-klassen och 3 af Re Umberto
klassen), 5 pansarkryssare (2 af Pisa-klassen och 3 af Garibaldi
klassen), 10 jagare, 26 stora och 70 små torpedbåtar samt 7 
undervattensbåtar. 

Högsta. befälet kommer att föras af en vice-amiral med 
fyra konteramiraler som underlydande befälhafvare. 
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Transportfartyg och hjälplcryssare. Särskilda bestämlll el 

ser å vissa fordringar för i häfte l detta år omnämnda trans

portfartyg och hjälpkryssare hafva utfärdats. 

Transportångare skola vara af högsta klass i italienska 

fartygsregistret. 
Företräde lämnas för dem , som fylla följande betingelser: 

l) dubbelbotten på minst 2/ 3 af fartygets längd; 

2) pannskydd af minst 1.50 meter breda kolboxar ; 

3) länsanordningar svarande mot fartygets deplacement; 

4) förmåga att ombordtaga kol för 4000 minuters ak

tionsradie vid lO knops fart; 
5) förmåga att under 6 timmar gå med minst 14 knops 

fart, samt 
6) två hufvudmaskiner och två propellrar; 

7) elektrisk belysningsanläggning. 
För användande såsom hjälpkryssare äga de ångare före

träde, hvilka, förutom att d.e uppfylla de för transportångare 

bestämda fordringarne, dessutom: 
1} äro i stånd att under 6 timmar göra 16 knops far t; 

2) äro så byggda att ett bestämdt antal medelsvåra och 

lätta kanoner samt minst en strålkastare kunna uppställ as 

ombord; 
3) äro så konstruerade att under kanonplatserna fi nnas 

under vattnet belägna rum lämpliga att omändras till am mu

nitiousdurkar ; 
4) äga ett bestämdt antal valtentäta afdelningar; 

5) hafva ett förstärkt skydd för pannor och maskiner; 

6) äro försedda med en ångstyrinrättniug, hvilken jämte 

alla sina ledningar ligga under vattenytan, när fartyget bur 
3

' 4 last; 
7) hafva trådlös telegraf, och 
8) äro försedda med apparater för att sätta de nedre 

rummen under vatten. 

Trådlös telefon. Försök med trådlös telefon (system 

Maiorana) hafva gifvit goda resultat. Vid telefonering me!1all 
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en station i Rom och jagaren Lanciere nåddes 120 km . di

stans. Sedermera hafva distanserna ökats och förbindelse er

hållits mellan Rom samt Trapani och Messina eller 500 km. 

Österrike. 

Slagskepp. Österrikiska regeringen har beslutat att på 

11ästa års budgetsförslag uppföra Dreadnought-slagskepp. De 

fyra projekterade slagskeppen skola hafva 20000 tons deplace

ment, göra en fart af 22 knop och hafva en bufvudbestyck

ning af tio 30,5 kanoner. Två af fartygen äro afsedda att 

byggas i Triest, de öfriga två i ett i närheten af Fiume un

der uppförande varande varf för stora fartyg . 

Undervattensbåtar. Undervattensbåten U8 har efter 25 

dagars delvis stormig färd anländt till Pola från Kiel. Inga 

missöden synes ha f va inträffat. Undervattensbåten åtföljdes 

af en bogserångare. 
- En för upptagande af sjunkna undervattensbåtar be

stämd pontonkran med 240 tons lyftkraft är under byggnad. 

Spanien. 

Nybyggnadsprogram11<et. Den spanska budgeten för år 

Hl09 hvilken slutar på en summa af 35 millioner kronor in

nefattande äfven en post på närmare 14 millioner kronor af

sedd för påbörjande af i fiottlagen den 8 januari 1908 upp

tagna nybyggnader. 
Fartygsbyggnaderna skola utföras . af ,compania Espa

nola de Construccion Naval» , ett spanskt konsortium, som med 
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sig förbundet ett syndikat bestående af firmorna Vickers Son 
och Maxim, Armstrong vVitbvorth O:o, John Brown O:o, 
'rhornycroft O:o och Normand . Minst 60 procent af arbetena 
skola utföras i Spanien. Slagskeppen skola byggas i F errol 
och de mindre fartygen i Oartagena. 

Slagskeppen erhålla ett deplacement af 16000 tons. F ar
ten blir 19,5 knop. Bestyckningen skall bestå af åtta 30,iJ. 
kanoner och tjugo 10,2 cm. kanoner. 

Kanonbåtarne skola göra 13 knops fart och erhålla en 
bestyckning af fyra 75 mm. kanoner och två maskingevär . 
Jagarne erhålla fem 57 mm. kanoner och två torpecituber och 
skola konstrueras för 28 knops fart; torpedbåtarne, som be
styckas med fyra 4,2 mm . kauoner och tre torpedtuber, äro 
afsedda för 22 knops fart . 

.Amiral Cervera. .1-uniral Oervera, befälhafvare för span
ska fiottan under spansk-amerikanska kriget bar aflidit i Oadiz, 
70 år gammal. Han innestängdes som bekant med sina strids- · 
krafter (4 kryssare och 6 torpedfartyg) i Santiago. Beord rad 
utbryta gjorde ban detta. Därvid förstördes samtliga hans 
fartyg af deu öfverlägsna amerikanska tlottan och han sjä lf 

råkade i fångenskap. 

Holland. 

Stapelaflöpning. Den 16 mars sjösattes Hollands största 
örlogsfartyg, slagskeppet De Zeven Provinzien . Detta fa rtyg 
har ett deplacement af 6530 tons, skall göra 16 knops fa rt 
och bestyckas med två 28 cm:s, fyra 15 cm:s, tio 75 mm. och 
fyra 37 mm. kanoner . 

Undervattensbåt. En vid Germaniavarfvet i Kiel för H ol
lands räkning byggd undervattensbåt har vid sin proftur i 

-·· 

-279-

öfvervattensläge gjort en fart af 12 kn0p och under vattnet af" 
8,6 knop. Deplacementet är 300 tons och bestyckningen be
står af två torpedtuber. 

Argentina. 

Slagslce'fpen. De projekterade slagskeppen, hvilka erhållit 
namn en Moreno och Rivadavia, skola enligt argentinska upp
gifter erhålla ett deplacement 19 000 tons, göra en fart af 21 
knop och bestyckas med tio 30,5 cm. kanoner i dubbeltorn ,~ 

fjorton 15 cm. kanoner och aderton 76 och 57 mm. kanoner. 

Japan. 

Farty,qsbyggnad. Marin budgeten för 1909-191 O belöper 
sig till om:.:ring 136 milJ. kronor . Genomförandet af flottpro
gramm et, som skulle bafva varit afslutadt till 1913, har på 
grund af det svåra finansiella läget uppskjutits tilll916. Un
der byggnad befinna sig de två slagskeppen Satsuma och Aki, 
de två pansarkryssarna Ibuki och Kurama, pansardäckskrys
saren Tone och två nyligen påbörjade slagskepp A och B. 
Projekterade äro ytterligare 3 pansarkryssare, 5 små kryssare 
och 2 undervattensbåtar. De båda slagskeppen A och B skola 
enligt uppgifter i japanska pressen erhålla ett deplacement af 
20000 tons, göra 20 knops fart och förses med en bestyckning. 
af tolf 30,5 cm. kanoner samt tio 15 och 12 cm. kanoner. 
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Förenta staterna. 

Nybyggnader. Af i häfte l detta år nämnd fartygsnla-
;teriel bar kongressen beviljat ej fullt hälften eller 

2 slagskepp, 
5 jagare, 
3 kolångare, 
4 undervattensbåtar och 
1 s. k. subsurfacebåt (undervattensbåt kombinerad med 

.en med cellulosa fylld öfvervattensbåt). 

FartygsmatPriel. Slagskeppet Delaware (22000 ton s) löpte 
.den 6 februari af stapeln i Newport News. 

- För de två i år beviljade slagskeppen, hvilka skola 
. . benämnas Oklahoma och Wyoming har utarbetats 3 projekt : 

a) tolf 30,5 cm. kanoner i sex midskeppstorn, 26 000 tons; 
b) tolf 30,5 cm. kanoner i fyra tre kanontorn, 23 800 tons; 
c) åtta 35 cm. kanoner i två midskeppstorn och två Jia-

gonalt placerade bord vartstorn, 22 000 tons. . 
H vilket förslag man kommer att använda har än nu ej 

.afgjorts. 

Flottstation. Kongressen har beviljat 4000000 dollars 
för upprättande af en tlottstation i Pearl Harbour i närheten 
.af Honolulu i Stilla hafvet. Förutom en mängd förråd sbygg
nader bygges en docka, hvilken är ej mindre än 343 meter 
lång, och som afdelas i två från hvarandra fullt skilJda sek
tioner. 

Turkiet. 

Flottans omorganisation. En betydlig reduktion är af
sedd att aöras bland marinens officers personal, h vilken to: (le 

b . 

. komma att nedbringas till ungefär hälften, eller till om knng 
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500. I synnerhet komma flaggmännens antal att afsevärd t för
minskas. Endast 2 viceamirals- och 7 konteramiralsplatser äro 
afsedda att bibehållas. 

- Deplacementet för de till byggnad föreslagna fartygen 
säges skola blifva följande: 
slagskepp (6 st.) .......................................... 17 000 tons; 
jagare (12 st.) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . l 000 » 
torped båtar ( 12 st.) ; .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 300 a 400 » 
undervattensbåtar (6 st.)·................................. 300 » 
kanonbåtar (lO st.) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 500 » 

}) (14 st.) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 800 
transportfartyg (6 st.) .............................. 400 a 600 :. 

Två kryssare afses att anskaffas genom offentlig sub
skription . 

- En mängd större och mindre äldre fartyg skola slo
pas, bland dem de gamla på 1860- och 70-talet byggda kase
matt- och barbettfartygen och ett 20-tal torpedbåtar. 

- De iörut afrustade nyare fartygen insättas det ena 
efter det andra i aktiv tjänstgöring. 
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Litteratur. 

Handbuch fur Heer und Flotte encyklopädie der kriegswis
senschaften und verwandter Gebiete, utgifven af Generalleute
nant z. D. Georg von Alten, Deutsches Vorlagshans Bong & 
C:s förlag. l :sta häftet af detta omfattande arbete har i <la
garna utkommit. Arbetet, som afser att åstadkomma såväl 
en uppslagsbok som samtidigt en lärobok i alla armen och 
marinen berörande frågor, skall utkomma i 9 band om l 2 
häften hvardera. Ett häfte utkommer hvar 14 dag; pris per 
häfte 2 mark. 

Arbetet finnes att tillgå bos Aktiebolaget Nordiska Bok-
handeln, Stockholm . 
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