1905.
68:e årgången.
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Arsberättelse i minväsende, elektroteknik och
sprängämnen för år 1904.
Afgifven af ledamoten L. Key.

Hedrad att ännu ett år vara föredragande i minväsende, Inledning.
elektroteknik och sprängämnen anhåller jag att, så långt sig
göra låter, få begagna förra årets uppställningsform på berättelsen, detta i afsikt att bibehålla en viss kontinuitet i ämnets
behandling och komplettera några då väl knapphändigt omnämnda delar af vetenskapsklassen . Likaledes anhålles om öfverseende med ofullständigheterna, som likso m förra året har
sin orsak, dels i bristande förmåga att behärska områdets alla
grenar, dels i bristande tid att genomarbeta det rika materialet.
:;:

190-1- har varit ett krigets år. Min- och torpedväsendet,
tllektrotekniken och sprängämnena bafva under detta år varit
använda i krigets tjänst och därunder lämnat flera erfarenheter med afseende på deras nuvarande möjligheter men äfven
på deras begränsning.
Minan och torpeden hafva visat den inneboeud e förstörelseförmågan och detta såväl för egna som fientliga stridskrafter. En del folkrättsliga spörsmål hafva uppkommit på
grund af dessa stridsmedels användning.
Elektrotekniken har begagnats i mycket stor utsträckning
och uneler ett flertal fall visat sig mycket användbar, särskilclt
fjärrförbind elsens tjänst och såsom clrifkraft.
Tidshift i Sjöväsendet.
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En del sprängämnen, lämpade för krigets bruk, hafva
begagnats till sjöss och lands; i vatten- och landminor; i artilleri- och handgranater; i och för tillfälliga sprängnings- och
rödjningsarbeten nL nL
Sensationella nyheter hafva haglat. Sinnena uppskakats,
och svårt är att klargöra hvad som verkligen förekommit.
Men oaktadt det nu pågående kriget och rykten om krig
har industrien i bithörande ämnen till en viss grad utvecklats
och kommer säkerligen att de närmaste åren blifva det ännu
mer, på grund af årets konsumtion och däraf alstrad efterfrågan.

Minväsende.
•Ingen rör mig ostraffad. >
Gammalt ordsp1·åk.
Allmän öfversikt.

Bland de organiserade stridsmedlen intager minvapntlt en
särställning. Från att en längre tid hafva varit till en viss
grad ringaktadt och ansedt såsom ett vapen med rnycket begränsadt verksamhetsområde, har det med det obekantas hela
fascinerande makt framträdt under året icke blott såsom något
att räkna med , utan äfven såsom något rent af skräckinjagande. Man kan börja tala om en minskräck, som kommit till
synes icke blott hos allmänheten utan äfven hos en del sjöfarande, vare sig de tillhöra handelsflottan eller rysk-japanska
marinerna.
Det är rätt lärorikt att se dessa hastiga omkastningar i
åsikter. En tid älskade man tro, att minan icke skulle komma till något vidare bruk, nu när den tycktes distanserad af
torped- och undervattensbåtar, af artilleriet och rammen etc.
Man ville ju förlägga minans plats till egna hamnars försvar, såvida ej torpedbatterier vore ändå bättre, och aldrig
tänkte man sig möjligheten att någon sådan där obehaglig
»minboj » skulle befinnas flytande utanför all ära och redlighet,
görande hafsnavigeringen osäker.
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Det offensiva krigets män drömde dock om inmineringar af fienden, men så tog betänksamheten öfverhand. lV[an
tänkte på svårigheterna, på det elektriska ljuset, på snabbeldsartilleriet, på minutläggningens relativa långsam het i förhållande till torped- och undervattensbåtar.
Aldrig kunde man dock tro att minkriget skulle f-lyttas
utanför den geografiska krigsskådeplatsen, d. v. s. förflyttas
inpå n eutralt område tusentals mil från det egna landets
gränser.
På grund af årets s. k. lärdomar påstå nu en del godt.
folk att. minvapnet är det enda verksamma st rid smed let, alldel es som de förut pläderat för undervattensbåten; vidare påstås det att de stora slagskeppens tid är förbi , åtminstone vid
kustkriget; och några börja redan framhålla att det måste
blifva en total omstörtning i hittills brukliga anordningar för
krigets rätta förande, i likhet med det, som spåddes med afseende på landtaktiken efter boerkrigets lärdomar.
Allt detta är ju en tydlig öfverdrift. Det är särskild t de
obefästa sinnena, som kastas från den ena ytterligheten till
den andra, och som ständigt söka efter ett universalmedel i
stället för att inse det hvarje sak har sina möjligheter men
äfven sin begränsning.
:Militära fackmän frestas äfven att framhålla ett visst vapenslag såsom det »viktigaste»''') på bekostnad af de öfriga.
I-I var och en vill hålla på sitt. Landtkrigaren mot örlogsmannen . Infanteristen mot fältartilleristen, sjöartilleristen mot torpedören, torpedören mot minören. Säkert är att minvapnet
till s dato ej fått intaga den plats, som med rätta tillkommer
detsamma.
Krigserfarenheterna äro nog så allvarsamma , och minvapnets tveeggade natur har väl aldrig förr visat sig så tydligt som nu.
*) >Vattenminan är det viktigaste vapnet för en till sjöss svagare

nation. >
l\Iitt. aus dem Gebiete des Seewesen, vol. 32, sid. 677.
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lnom den utländska minlitteraturen är icke något nytt
att anteckna. De mer eller mindre oriktiga redogörelser som
kunskaps- förekommit i facktidskrifter eller i dagspressen hafva i regel
källor.
varit i samband med kriget och kunna icke tillmätas stort
värde.
Allmänheten, som oroats af alla minsprängningarne, har
velat få en aning om detta vapen, och då bar en tjänstvillig
författare genast ställt sin penna till förfogande .*) Fackmannen ser omedelbart att uppgifterna äro mycket sväfvande
eller rent af oriktiga. Att så skall vara, ligger i sakens natur
och en bidragande orsak är den inom vissa språk förefintliga
bristen på olika ord för mina och torped. Detta gör att sammanblandning rätt ofta äger rum.
Ett slående bevis på saknaden af minlitteratur erbjuder
en notis af \V. Stavenhagen, hvilken författare af mången anses såsom auktoritet inom kustförsvarslitte:~;aturen. Notisen
finnes införd i Mitt. u. Gegenst. des Artill. und Geniew. 1904,
lO heft. och har titeln: »Die engliscben Kriegshäfen Plymouth
und Portsmoutl1». På 14 tätt tryckta sidor behandlas dessa
hamnars försvarsanläggningar, men icke ett ord om några minermgar.
På ett ställe nämnes i förbigående att det vid Plymouth
finnes snabbskytts till försvar af minfält och på samrna sida
får man veta att »Bei den Hafensper'ren findet der lenkbare
Br·enrnan-Torpedo verwendung, der in Plyrnouth von einer
Lanzierstation zwiscben den Forts Cawsand und Pickleeombe
auegeschossen wird. Die geringe Strömung (l bis 2 knoten)
der nur etwa 15 m. tiefen Bay (westliche Einfarht) ermöglicht
seine verwendung. Fiir die zahlreichen Kab ellinien ist auf
dem Mon t Edgecornbe eine Kontrollstation,, .
På den åtföljande kartan finnes ej häller ett spår af minförsvar antydt. Härom vore ju ej mycket att säga om ej denna
ständiga brist i försvarslitteraturen, gör att minväsendet får en
skef ställning inför okritiska studerande .

Den inhemska litteraturen bar fått E:n särdE-les värderik
och välbehöflig tillökning i det att en läro- och instruktionsbok
i »Hanclminematerielen och dess användning>> har utarbetats af
kaptenen vid Kungl. flottan I. N orm an.

Litteratur

och öfriga

*) Äfven i fa cktidskrifter synliga uppgifter måste mottagas m ed stor
försiktigh et,
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Boken »skall tillsvidare på försök användas vid undervisningen i Kungl. flottans och Kungl. kustartilleriets skolor
samt å mineringsexpeditioner, ägande stationsbefälhafvarne och
chefen för Kungl. kustartilleriet att, efter vederbörandes hörande, före den l ·nästkommande oktober, till chefen för Kungl.
sjöförsvarsdepartementet inkomma med de erinringar emot berörda lärobok h vartill _må gifvas anledning» .
(Gen.-Orcler K:o 889 jHJ04.)

Med afseende på de sätt, som borde stått till buds för
närmare kännedom om minvapnets användning under ryskjapanska kriget, må framhållas det kända faktum, att det hela
fortfarande är insvept i rätt stort dunkel. Krigskorrespondenternas berättelser om minkriget äro mycket kortfattade. Några fotografier af fiskade minor har man lyckats erhålla, likaledes af en sprängning vid minfiske, samt en del andra
såsom minutläggning från båtar etc.

l
l

!'>

Någon redogörelse för den nuvarande organisationen af
de båda krigförande landernas minvapen förefinnes, mig veterligt, icke . Båda länderna söka hålla denna så hemlig som
möjligt. I Ryssland äro minofficerarna edsvurna, och det tilllåtes icke andra att gå ombord på minutläggarne. Japan
har också förstått att omgifva operationerna och materielen
med en effektiv hemlighetsfullhet. Något så när tillförlitliga
meddelande torde de utsända militärattacbeerna vara i stånd
att lämna, såvida dessa få se någonting och äga förmåga att
fackmässigt och kritiskt bedöma sakläget. Deras rapporter har
jag beklagligt nog ej varit i tillfälle att ännu studera.

-
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Med afseende på organis ation och utbildn ing har det försports en bestämd tendens att söka snarast möjligt få de mest
i ögonen fallande bristern a afhjäl pta.
mn~.
•
•
S t ra teg1 o c1J
Mm vapnet har mera uppmär ksamm ats än fallet vant untaktik.
der en följd af år. Man har vaknat upp för den fara, som
li gger i oordnad e förhålla nden, och nu särskild t hvad beträffa r
kustförsvar<;t, ordet taget i dess egen t l i g u betydels e. Allt mera
tydligt framgår önskan och fordran på en rationel l organisa olika stridsti~.n och tillräckl ig utbildni ng, samt samver kan de
hafva försägas
kriget
kan
del
stor
en
medlen emellan. Till
nd e
krigföra
de
om
känöt
är
anledt detta. Ehuru rnycket litet
tydligen
erna
maktern as kustförs varsorg anisatio n, hafva händels
visat, särskil dt den ryskas, otillfn~dss tälland e beskaffe nhet.
Tack vare samma makts kuntato rpolitik har den japansk a ännu

Organisa tion
och .u tbild·

icke blifvit satt på prof.
Ryssland .

Man torde kunna påstå att det ryska kustförs varet, sådant det visat sig, icke varit fullmåligt.
Kustfäs tningen Port Artburs bema nning har tydligen saknadt tillrä ckli g sjöman naut bildning . Artiller ibetjäni ngen har
· ej visat sig behärsk a de situatio n er, som kriget framkal lat.
Den gamla svårigh eten att skilja mell an vän och fiende har
varit ödesdig er nog, i det att vådab eskjutn ing ägt rum. 1\falieeu påstår att sjöofficerare placerad es såsom batterib efälhafvarc efter första nattstri den .
Enligt ryska rapport er skulle Yl adivostok-batterie ruas tystnad vid bombar deringe n berott på ovana att skjuta på 8,000
meter.
I stort sedt tord e man kunna påstå att artilleri ets roll
på sjö fronten varit en rent upp ehåll ande''') men icke slutförande, med undanta g för de fall då striJ stått mot opansra de fartyg och båtar, hvilka dock ett flertal gånger kunnat komma
alltför nära.
Bevakn ingstjän sten har icke häller nnit fullm ålig, i det
*) Trots ammunit ionsslöse riet
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att förmåg a saknats i att upptäck a de olika anfallsr örelsern a
och bedöma dessas verkliga innebör d . Så t. ex. bar i fästningens omedel bara närhet utlagts en del minor af japaner na,
utan att detta rätt uppfatta ts, eller om så skett i tid kunnat
meddel as vederbö rande, hvilka i sin tur icke vetat att under
alla förbålla nden skydda sig för en sådan eventua litet ödesdi'
ger nog såsom Petropa vlovskh ändelse n visar, såvida denna orsakats af en japansk mina. Frågan står dock öppen huruvid a
ej förluste n får tillskriEvas det egna minförs varet. Detta skall
väl aldrig blifva fullt utredt. Ry~sland vill naturlig en ej utan
fullt klara bevi s erkänna något sådant, och i Japans intresse
ligger det att vissa inminer ingens effektivitet.
Genom den ryska flottans till synes oförklar liga ständig a
närvaro och ideliga in- och utpasse ring - m ånga gånger utan
mål eller r esultat -- har kustfäst ningens arbete i hög grad försvårats. Så blir dock alltid fallet när man omhuld ar den strategiska defensiven, när man häfdar icke blott förbaln ingspolitikens utan äfven det cl ådlösa varaneJets berättic,.,rande ' och tror
att detta skall kunna föra kriget till ett lyckligt slut. Hyllar
man sådana åsikter och bar flottan ingen annan uppehål lsort,
då måste denna vara alldeles särskild t väl inrättad . Port Arthur med alla där nedlagd a million er'") har visat sig icke vara
tillfyl! estgör an de.

H elt naturli g t måste en krigso rganisatio n läm pa sig efter
för handen varande omständ igheter, eller med andra ord, organisat ionen bör vara så smidig att den förmår behärsk a de
situatio ner, som kriget medför .
Vid Port Arthur och Dalny är det af fl era skäl synnerhvilket är nåcrot
li gt svårt att utföra väl ordnade minerino·ar
b
'
b
helt anna t än att droppa minor. Vid dessa platser måste det
företräd esvis am-änd as utsjömi neringa r och det förefinn es afsevärd t tidvatte n (3-5 m .) samt tidtals svår sjöhäfn ing. Botten*) Uppskatt as ti ll omkring 500 millione r rubel.
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djupet är äfven högst betydligt på de platser som äro lämp~
liga, såvida man vill utnyttja minvapnets möjligheter, t. ex.
såsom skydd för bombardering af staden.
Under sådana omständigheter måste materielen och organisationen blifva olika mot hvad de kunde och otvifvelaktigt också äro på andra platser med andra terrängförhållanden.
Såsom bekant bar Ryssland delvis ingått för systemet med
icke kontrollbara minor och dessa äro af en något ändrad
Herz-typ, med eller utan automatisk förankring. Teoretiskt
sedt lämpa sig dessa minor för utsjömineringar och kunna utläggas från större fartyg*) under fr5,mfart . Hyssland äger eller
har haft ett Hertal sådana minutläggare (Alent 86, Kamtschadal 92, Amur 98, Jenisej 99, Bug 03). Enligt meddelande
skall Ryssland bygga ett tiotal nya.
I praktiken är detta mineringssätt mycket svårt att tilllämpa, och det fordrar icke blott vanlig sjömanskap utan äfven
en mycket långt drifven specialutbildning. Det fordrar äfven
en hög samverkan mellan de olika stridsmedlen för att icke
vådasprängning skall äga rum . Likaledes sätter det mycket
stora fordringar på minmaterielen.
Af ett enda olycksfall får man icke draga några slutsatser, men skulle det visa sig att icke blott J en isej utan äfven
ett Hertal andra ryska fartyg (och båtar) gått under på grund
af ryska minexplosioner, då måste man beteckna detta lands
marinpersonal ej tillräckligt utbildad i mintjänst, då i denna
senare inbegripes såväl mineringsar~etet som konsten att inoch utpassera genom mineringar.
Det ligger nära till hands, särskildt för det stora sjökrigets män att icke vara nog försiktiga vid valet af metoder och
materiel, som äro lämpliga för kustkrigets smärre men i stället
mera invecklade förhållanden.
Det ryska minförsvarets otillräcklighet behöfver icke helt
och hållet skrifvas på bristande utbildning, materielens beskaffenhet kan också vara en bidragande orsak, och så är nog
*) Såvida dessa äro tillräckligt grundgående.

-

375-

förhållandet. Efter mycket att döma står den icke på höjden
af nutidens fordringar, den är till dels bra nog föråldrad och
varit underkastad samma förhållanden som öfrig i Ostasien
varande materiel. Vid skärgårdsmineringar använder Hyssland
liksom Hera andra !.änder utläggning från båtar eller mindre
lättm anövrerade fartyg. Äfven detta sätt har orsakat förluster
af utläggningspersonal och material, hvilket skulle tyda än
mer på otillräckligheten af utbildningen eller materielens mindre tillförlitliga beskaffenhet.
I ett Hertal hamnar och platser förutom krigsbamnarne
och deras närhet, har Ryssland längs Mandchuriets kuE?ter utlagt minor, så t . ex, i Niutschwang, Possiet-viken etc. Men
det skedde ej före krigets utbrott, utan under detsamma.
Ensamt i Dalny skola 1,600 minor varit utlagda .
Någon offensiv-minering har man icke hört talas om,
likaledes ej någon användning på koreanska kusten, trots där
befintliga andra stridsmedel såsom vid Chemulpo, Yalu etc.
Den ryska minorganisationen nådde ej så långt) den följde den
öfriga krigföringens förhalningspolitik .
Helt annorlunda är det med Japan . Med alla till buds
stående medel bar detta land gripit till den strategiska offensiven, och då måste det mest defensiva, det mest orörliga af alla
vapen följa med i den allmänna framryckningen, samtidigt
med att det användes till stor utsträckning vid egna kusters
försvar .
Man kan från och med i år med fog tala om minkrigets
strategi, ty krigshistorien har nu visat att minans användande
icke inskränker sig blott till ett »huru», utan det rätta nyttjandet af minvapnets alla möjligheter fordrar äfven bestämmandet af ett »hvar och när» och detta såväl i defensivt som
offensivt hänseende. Inminering har skett vid Port Arthur.
Den på väg varande II ostasiatiska eskadern fruktade påträffand et af minor i de nordiska farvattnen J Enligt ryska
rapporter skulle Japan äfven hafva användt minor under strid
i öppen sjö.

Japan.
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Detalj erna af Japans minorganisation äro ej af mig kända;
enligt de upplysningar som stått till buds skulle ett antal (11
stycken) hjälpkanonbåtar utgörande grundgående smärre kustångare, däribland 3 fio_d kanon båtar h af va användts i och för
minutläggning särskildt vid Port Arthur. Vid den etablerade
maritima basen söder om ön Datschanschantan tillhörande
Elliotöarne hafva stationerats en del minförrådsfartyg såsom
Korio-Maru, Taihoku-Maru och Taitschiu-Maru* .) De för spärranclet af inloppet till Port Arthur begagnade handelsangame
voro äfven försedda med minor i och för utförandet af inminering. Då detta sätt icke syntes nog effektivt öfvergick man
till användandet af jagare såsom minutläggare; ej häller med
detta sätt var man nöjd utan tillgrepos de ofvannämnda hjälpkanonbåtarna och minförrådsfartygen såsom sista utväg. Dessa
voro enligt den officiella rapporten utrustade med >>en ny sorts
minor». Under all minutläggning flankerade jagare och utläggningen skedde så nära hamninloppet som möjligt, måhända i den af japanerna utlistade segelrännan. Hufvudstyrkan stod i signalförbindelse med inmineringsafdelnin gen.
Här är icke platsen att vidare redogöra för krigshändelserna utan komm er några ord att yttras om andra länders
kustförsvarsorganis ation.
Den sedan några år försiggående omorganisationen af
Förenta staFörenta staternas kustförsvar har fullföljts i det att kustartilterna.
leriet öfvertagit det minförsvar, som förut sorterade under
genievapnet. På grund här af hafva en del artillerikompanier
omvandlats (på papperet åtminstone) till minörkompanier och
tilldelats vissa hamnar såsom tjänstgöringsorter.
37:e komp:t (enl. andra uppgifter 95:e) New York,
Chesapeake Bay,
>>
58:e
San Francisco,
60:e
Boston.
»
120:e
Det 34:e, som redan förut haft med minor att göra, har
nu blifvit ett dep6tkompani (med högst 140 man). D etta kompam lämnar ej besättning till minutläggare.
*) Xfven dessa ltira användts till minutläggning.
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De ofvan nämnda öfriga kompaniernas tjänstgöring E:kall
omfatta minering, betjänandet af flankeringsartillerie t och strålkastare inom respektive artilleridistrikt, h vars befälhatval e äger
rättigh et att göra de omplaceringar i förl äggningen, som äro
af behofvet påkallade. Såsom kompanichefer må i första hand
användas distriktets »arti lleri-ingenjörofficel'», och om yngre
officerare (löjtnanter) af en eller annan orsak nämnas såsom
chefer, böra dessa tagas ur respektive hamnars (orters) artilleriingenjörofficerare . Kompanistyrkan bestämmes perioclYis allt
efter behofvet. Klagomål hafva höjts öfver att det nuvarande
beståndet af 12() kompani er kustartilleri redan förut vore för
svagt till försvar af kusten, och nu hafva nya uppgifter lagts
på detta vapenslag.
Ber särskildt att få framhålla huru som enligt ofvunstående man tänker utbilda minören äfven till snabbskyttsbetjänare. Det fanns en tid då man ej ansåg honom behöfva handeldvapen och nu vill man få honom äfven till artillerist.
Några länders marinbudgeter börja få känning af erfa- Öfrigaländer.
renheterna från årets minkrig. Så t. ex. har Tysklands proposition upptagit begäran om bildandet af ett minörkompani
om 300 man tillhörande flottan och tydligen afsedt för offensivändamåL Skälet angifves vara erfarenheter från rysk-japanska kriget.
I vårt land är under utarbetande en del till minförsvaret
hörande frågor, men det må först som sist erkännas att landet väntar på en allsidig behandling af hela vår försvarsfråga
och icke blott vår utan äfvcn unionens. Många och svåra äro
de problem, som måste finna sin l0sning innan man med fullt
själHörtroende kan såsom sin åsikt inför h alföns folk försäkra:
detta behöfva vi och så skall det vara. Krigets allvar hm·
t'räclt oss närma're och ticlen ä1" inne att i alla delar och icke
blott styckevis, syna elen allmänna försvar splanen, för att om
möjligt rätt värdesätta de olika försva1·smedlen och bestämrna
deras inböreles förhålland en och organisation.
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Norge.

I Norge äro fackmännen - åtminstone inom minväsendet - ännu mm•a än förr missnöjda med organisationen af
landets kustförsvar, trots detta senares nyligen skedda omorganisation, eller måhända jmt därl'öre, nu när kriget talat.
Amiral Borre:::en, en gammal minör, skrifver på tal om
Petropavlovsk-händelseu: När skall den åsikten bliva härskanlle att besättningen i en kustfästning måste kunna bedöma
fiendens operationer och fartygens rörelser och därför beilöfva
tränas tillsammans med sjöofficerare. Kapten Eidem, äfven
han minör, uttalar sig ännu skarpare i sin artikelserie om
kriget, införd i norska sjötidsskriften.

J\Iinkrig.

rhets minkrig har !Jufvudsakligen varit koncentreradt till
Port Arthur och Dalny. Från rysk sida hnr det förts med
den materiel, som där stod till buds, nämligen minor af Herz'typ - med batteri inuti minan - ocb icke kontrollbara seelan
de en gång utlagts. Utläggningen skedde i regel från sär~
skildt konstruerade minutläggare (Jenisej etc.) bvilka 'Jnder
framfart utkastade mina efter mina genom portar akter ut.
Mineringarna utgjord es af utsjömineringar och vid vissa tillfällen af strömineringar, afsedela för direkt hindranue och
förstörande af fientliga fartyg i deras förmod ade väg utanför
det vanliga mineringsområdet Japanerna h afva utfört inmineringat· d. v. s. sökt att genom hastigt utförda mineringar
ell.er rättare genom att mer eller mindre planlöst utkasta minor i farvattnet utanför en fientlig kustfästning skada de sjöstridskrafter, som finnas där.
Båda de krigförande parterna hafva tvingats till med
förluster och tidsförlust förenadt arbete i och för minförstöring, som i detta fall hufvudsakligen bestod i minfiske.
I allmänhet kan man taga för gifvet att minorna varit
afseelda att förankras, vare sig automatis kt ell er på annat sätt.
Men det har på grund af omständigheterna äfven blifvit
skäl för att tala om drif- eller vagabondminor, då därmed skulle
menas sådana som antingen slitits från den ursprungliga platsen och befinnas drifvande i sjön, vare sig i vattenytan (utan
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ankare) eller på ett visst djup under vattnet (med clrifankare)
eller sådana som med afsikt utkastats för att bilda hvad man
förut benämnde driftorpeder. Det är särskildt dessa vagabondminor som orsakat en viss uppståndelse och till och med
framk astat internationella folkrättsspörsmåL
Bland den mängd ännu olösta frågor, som krigshänclel·
ser kunna ge uppbof till, må här blott framhållas några rörande minvapnets användande.
1. Ager en krigförande nation ansvar för den skada
som neutral makt licler på grund af vagabondminor?
2. Ager en krigförande nation rättighet att med afsikt
an vända vagabondminor 9
3 Ager en krigförande nation rättighet att anordna mineri.ngar i öppna hafvet (the high seas, pleine mer, hohe meer)
eller i andra vatten som ej stå under någons jurisdiktion?
Något försök till utredning af ofvanstående frågor kan
här icke göras, hur frestande det än vore.
En fullständig redogörelse för årets minkrig ligger utom
ramen för denna årsberättelse.
Här nedan kommer blott att framhållas några färska
exempel på hvad minan kan uträtta och på dess tveeggade
natur.
l. Minvapnet kan ä_qa förmåga att binda rörelsefriheten
och förlama handlinqskraften hos andra stridsmedel.
Antingen det var inmineringen eller eget minförsvar som
orsakade dröjsmålet, har det upprepade gånger händt att ryska f:lottan hindrats i sina operationer vid Port Arthur.
Genom att segelrännan ej ständigt hölls klar tog det i
regel en allt för lång tid för ryska fiottan eller delar däraf att
komma till sjöss.
Ett fl ertal hithörande exempel kunde framhållas; de mest
i ögonen falland e torde vara den 27 juni, 9 juli och den l O'
augusti l 90-!; den förstnämnda dagen tog det G timmar''') och
*) Under dessa G timmar fiskades 12 minor lwaraf största delen rätt
långt ut ostvart bän. Yicl ett annat tillfälle, 18-21 maj, fiskades ·n minor utanför Port Arthur.
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den sistnämnda behöfdes det. 2 timmar blott för passerandet
af minfältet. Efter mycket att döma kunde den japanska flot tan på grund häraf vidtaga bättre dispositioner än om utbrytningen skett genast. Ett annat exempel på bindandet af rörelsefriheten erbjuder sjöslaget den l O augusti, såvida de ryska rapporterna äro tillförlitliga, då de meddela, att japanerna
kastade minor i ryska flottans väg ute till hafs. Petropavlovsk-händelsen tros hafva än mer förlamat den förut svaga
handlingskraften hos större delen af I:a ostasiatiska eskadern .
1\:Iinskräcken hos den II:a eskadern faller delvis inom löjets
område .
2. Minvapnet bidrager till hinärandet af effektiv blockad.
Säkerligen skall det visa sig att fruktau för minor varit
en bidragande orsak till att japanska flottan ej mäktat upprätthålla en effektiv blockad af Port Arthur. Amiral Togo har
i detta fall - liksom i andra - ej riskerat sin slagflotta, men
äfven de smärre observatörerna hafva legat a llt för långt ut.
3. J.11invapnet Jean äga förmåga att hindra verksam beskjutning af vid kusten liggande artilleriverk.
Om japanska flottan öfver hufvud taget någon enda gång
försökt inkomma på verksamt artillerihåll för sjöfrontens beskjutande vid Port Arthur, är ovisst. Någon vidare skada synes denna front i alla händelser ej hafva lidit. 1\iåbända har
mineringen varit en bidragande orsak till att japanerna ej vågat
gå så nära som behöftigt varit. Ett negativt exempel från
kriget kan andragas. Hade ryssarna utlagt minor i SocietyKintschou-bugten skulle ej den japanska sjöstridsgruppen kunnat deltaga så verksamt - om ens på något sätt vid intagandet af Namhanhöjderna och den där varande befästningen
(striden vid Kintschou 25-26 maj 1904). I Talienvan- och
troligen äfven i Kerrbugten (på motsatta sidan om halfön)
voro minor utlagda. Återigen ett bevis på japanernas goda
rekognoscering eller på de ryska operationeruas brist på mtuition.
4. .1.tfinvapnet, vederbörligen flankeradt, äger fö1'måga att
hindra större stridsfartygs forceringar af hamninlopp .
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Vid Port Arthur eller Vladivostok har icke någon forcering med större stridsfartyg försökts . Dalny ockuperades först
sedan flankeringen oskadliggjorts. Det sistnämnda företaget
kan för öfrigt icke anses såsom något forceringsförsök , i det
att minundanrödjuingen företogs utan nämnvärdt motstånd
från rysk sida och räckte en ansenlig tid.
5. Minvapnet spli~ttrar motståndarens sjöstridskrafter och
förlänger hans krigsoperationer.

Nödvändigbeten af minfiske och därför behöflig flankering hafva orsakat japanerna en särskild gruppering af sjöstridskrafterna hvarigenom dessa splittrats, krigsoperationerna
hafva äfven fördröjts. Särskildt har detta varit fallet vid
Dalny.
Från den 3-6 juni 1904 fiskades bär 41 minor och först
den sistnämnda dagen var en säker ränna upptagen, dock blott
för mindre fartyg. Den 9 juni 1904 voro 62 minor fiskade
och den 13 i samma månad hade antalet stigit till 70. Dessutom hade 30 vagabondminor oskadliggjorts i och i närheten
af Petschiliviken.
Amiral Kaminmra rapporterar angående förhållandena
på Vladivostok-sidan: "våra kryssare hafva funnit och oskadliggjort flera ryska minor vid kusten."
6. Minvapnet äger förmåga att förstöra sjöstridskrafter och
således bidrager det att föra kriget till. ett slut.

U n der en lång följd af år har det varit brukligt att i Landminering
årsberättelsen om minväsendet endast befatta sig med den del,
som hörer till siökriget. Land- eller jordminan och dess användande har icke behandlats. Denna del af krigskonsten har
ansetts uteslutande tillböra fortifikationen.
Framför mig ligger ett litet intressant häfte, som bär
titeln : >>U tkast till en practico-theoretisk kundskap uti mineuriet,
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utgifven af Fabian Casimi r Roswall, lieutenant vid Kong!. Armeens Flottas Sveabor2:s Escadre.
- voyes ces Souterreins
Ou l'enfer s'associe aux fureurs
des Humains Ou vres de sans-souci.
ibo 1796.
Tryckt i Frenckellska Boktryckeriet.»
Denna bok handlar uteslutande om handminan. Det
1.11åtto som användes för 11 O år sedan gäller ännu i dag, det
har årets händelser vid Port Arthur visat. T ypen för en modärn »landminör» är den ryske generalen Kondratenko, som
under rådplägning med andra officerare om bästa sättet att
utföra kontraminering på landfronten, dödades den 15 december 1904. Man har i honom velat se själen i fästningens försvar. Därmed vare huru som hälst. Den modärna krigshistorien känner icke något så genomförd t landminkrig som utanför och intill Port Artburs befästningar. Ryssarna äro kända
för ett mångårigt systematiskt hedrifvande af öfningar i landminering; de använda såväl själfverkande (kontakt-) som elektriska syftminor.
Man har skäl att förmoda det ryssarna vid nästan alla
permanenta och äfven vid baHpermanenta befästningar söka
att i stor utsträckning använda landminan. Så har varit fallet
t. ex. vid Mukden. J apanorna hafva i ett flertal fall hindrats
eller ren t af lidit rätt afsevärda förluster genom minkriget''}
Själfva började de jämförelsevis tidigt med minarbeten och
bedrefvo dem med kraft och framgång. I november 190-J. anföllos såsom bekant, forten Erlungschan och Sungtsuschan
hvarvid japanerna utvecklade en stor energi i minanfallet
Det mest typiska exemplet torde dock eröfrandet. af fortet
*) Så var fallet t. ex. den 2 september 1904 utanför Port Arthur. :Man
kan dock draga i tvifvolsmål huruvida ryssarna utnyttjat allt hvad kontraminering till lands har att erbjuda i försvarsväg.

'l

Tungkikwansban (nordostfronten) erbjuda. Vid ett tillfälle (kl.
half 2 e. m. den 18 december) detonerade 7 minor under hufvuelvallen och i 10 timmar kämpades nu man mot man, steg
för steg.
Såsom allmän regel torde man kunna fastslå att japapanerna ej lyckades i sina stormningar förr iin dessa voro tillräckli.r;t förberedda genom sapp- och rninarbeten. Ett flertal belysande exempel kunde anföras. Det är ganska betecknande
att såväl till lands som sjöss har kriqet uneler jorden och under vattnet varit clet som jämförelsevis haft större resultat att
uppvisa än clet som förts ofvanom."') Kanonen har icke visat
sig vara det allena härskande stridsmedlet. Kustartilleri är
icke längre, och har aldrig varit ett fullt tillfredsställande namn
på den del af landets organiserade stridsmedel, som fått till
uppgift att försvara vissa kustorter.

?

Torpedväsende.
Året har varit rik på händelser inom torpedväsendet. AllmänöfverÄnda till leda har det utbasunats och nästan blifvit en tros- sikt, litteraartikel att torpedanfallet den 8--9 februari 1904 skulle för- tur och öfriga
skaffat japanerna herraväldet på hafvet. O m detta vore sant, kunskaps~
~~
uå hade verkligen torpeden spelat en oerhörd stor roll, då
vore det berättigadt att förkasta alla andra sjöstridsmedel och
blott bygga torpedfartyg, nota bene om man finge vara ensam
om denna ljusa ide.
Här är icke platsen att vederlägga sådant löst prat.
Krishistorien kommer i sinom tid att afgöra i hvad mån torpedvapnet bidragit att föra kriget till ett slut.
*) Major Wissor i sin >The Tactics of Coast Defence>, kallar minor
och torpeder för >Aceessory Material.> Landminering nämnes icke.
Tidskrift i Sjöväsendet25

Organisation.
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Den i förra årsberättelsen omnämnda sträfvan att specialisera och förbättra torpedvapnets organisation har under året
fortsatts. I Förenta staterna bar tillsatts en ständig torpedkommission under presidium af en konteramiral och bestående af de förnämsta torped officerarna. Uppgiften skall vara
att studera torpedvapnet och afgifva förslag angående typer,
konstruktion och antal af de torpedfartyg, som anses behöftiga
för marinen .
Den i Tyskland pågående ökningen af fiottan har föranleclt, att den förut i Kielfjorden förlagda torpeclafclelningell
och torpedreservformationen flyttats till Wikerbugtens nya anläggningar.
hithörande personal har skett
Följande förändringar
utider 1904:
Torpeclo- und Minewesen:
T orpedooffiziere....
. ...... .
2
Torpedingenieure ... ..
. . ... . .. . .. . ..... ...... .. . .
4
Deckoffiziere und U nteroffiziere
13

+
+

+

Installation.

Inom installationens område har året ej medfört något
väsentligt nytt. På den tyska Deutschland-klassen installeras
6 torpedtuber, alla undervattens, en för, fyra sido-och en akter.
På de nya japanska slagskeppen äro torpedtuberna placerade
i vattentäta rum två tuber förut och två akter ut, skjutande bredsicles och en tub rätt akter öfver. Alla äro undervattenstuber. Särskilda anordningar äro vidtagna för ögonblicklig länsning af torpedrummen i händelse af behof.
Huruvida den på bl. a. »Rättvisan» använda rörliga sidounclervattenstuben har fått många efterföljare är icke bekant.
På tal om torpedtuber må här frambållas det kända faktum,
att den nuvarande skjuthastigheten anses för liten . Försök
pågå att uppdrifva densamma. Det har äfven ref-lekterats öfver huruvida man ej måste kunna hastigt inställa torpeden
för olika djupgåend e äfven sedan elen en gång införts i tuben .
På grund af ett allt för rigoröst fasthållande vid v1ssa
utländska auktoriteter kom den nya scout-klassen att i förra

?
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årsberättelsen betecknas såsom ett torpedfartyg. Skall det vara
någon mening med ordet »torped fartyg», bör detta väl angifva
sådana fartyg, som hafva torpeden såso111 hufvudanfallsmedel.
Så är icke förbållandet med elen här åsyftade klassen. All t
mer börjar den framträda st,som torpedfartygens farligaste
fiende, de~1 kan med ett slagord betecknas såsom »jagarnas
jagare>> , och detta sker genom dess snabbskjutande artilleri
(på de nya amerikanska 12 st. 76 mm.) Dessa senare »scouts»
få förutom pansardäck enligt en uppgift ett sicloskydd (vattenlinjepansar?) af 51 mm . Skulle detta vara med verkligheten
öfverensstämmande, har väl »p ansardäckskryssaren » snart sett
sina dagar räknade. Det är ett oupphörligt penellande fram
och tillbaka .
Torpedbestyckningen å Cbester, Salem och Birrning!Jam
består af tvänne undervattenstuber med 8 torpeder af ny konstruktion, hvar5 hufvudsakliga data äro: 63,3 cm . diameter,
2280 meters skottvidd med 32 knop.

l

- ·'

Och därme<l äro vi inne på torped taktiken . England Torpedtaktik
experimenterar med en 18-iuch torped för 3300 yards skottvidd och Whiteheads 1904 års torped, som svenska staten förvärfvat, är enligt fackmäns utsagor världens kraftigaste och
snabbaste torperl För öfrigt hänvisas till efterstående tabell
som angifver några data öfver torpeder köpta hos \Vhitehead
af Japan, Ryssland och Sverige under de i tabellen angifna
åren.
Af Japans torpeder äro 76 stycken afseelda för Armstrongs nuvarande tuber. Förutom de i tabellen upptagna har
Japan en del Schwartzkopff torpeder och tillverkar numera
själf vid sina arsenaler förnämligast Kure-torpeder.
Ryssland tillverkar själf sina torpeder, men har köpt ett
stort antal pressade stålkoner (krutbehållare?) i Eskilstuna.
Sveriges torped M/04, hvars stora porte och hastighet har
kunnat uppnås genom användandet af nickelstål i luftkärlet
ocb en kraftigare 4-cylinders maskin, skall användas i stor utsträckning ombord å våra fartyg .
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Hade år 1903 icke att uppvisa någon krigserf arenhet inom torpedta ktikens område , så har 1904 det desto mer. Skulle
man försöka sig på att redan nu detaljer adt utreda torped ens
använd and e under rysk-jap anska kriget, blefve det en hel krigshi storin, men den skulle lida af det betänkl iga felet att vara
grunda d på allt för osäkra primäru ppgifte r.
Af de olika taktiska lägen, som kunna tänkas uppkom ma
vic1 torpeds triden , torde följande inträffa t under kriget:
1) A n fall under mörker på stridsfa rtyg till ankars å öppen
redd utan(<r kust(äst ning.
2) A nfall under dager på stridsfa rtyg under gång i ofritt
farvatte n .
3) F o,·cering under rnörker af befäst hamnin lopp och torpederin g af i hamnen ligpande stridsfa rtyp - eller åtminst one
försök därtill.
..J.) Borrand el i sank af stillalipgande (oförsvarade) fartyg.
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Den nya modelle p har äfven andra förbättr ingar ä11 de
of van sagda, såsom djupreg leringsa nordnin gen; den hydrost atiska pistonen s platta är åtkomli g utan att torpede n behöfve r
söndert agas etc.
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Slagske pp och kryssar e hafva ej haft någon allvänd ning
af torpede n . Skälet härtill torde vara att stridsdistansen ej
varit und er 2000 meter, ocb att man utkämp at striden med
artilleri , måhänd a just på grund af fruktan för torpede n I
Det synes framgå af ingångn a underrä ttelser och efter
bedöma ndet af resultat et att Rysslan d ej anyänd t torpedv apnet i någon större utsträck ning*) Förvån ingen synes vara
allmän öfver den totala brist på effekt som den enligt uppgifter i Ostasien befintliga ganska afsevär da mängd torpedfa rtyg visat. Man vore frestad draga följande lärdom häraf:
man kan hafva hur·u stOJ't antal fartyp som lzälst till sin disposition, utan att där(ÖJ' hvarken behöfva eller kunna använd a

- - - - - -- - - - 1
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*) Trol igen voro ett flertal torpeder förålJraJ e.
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Kriget går 11aturligtvis därefter. Något »hot» bryr sig
en kraftig fiende ej om. Förhalnin gspolitike n i krigföring en
får väl så småningo m sin clöds~töt, så mycket mer som Rysslands en gång så stolta »fleet-in-being flotta >> uumera utgöres
af några skrothöga r här och där längs främmand e kuster eller
på hafsbotten .
J apan däremot har visat att torpedfart yg kunna am· ändas till snart sagdt hvad som hälst. Ditrmed ej sagdt att det
alltid utfallit till belåtenhet , eller att det varit det rättaste eller
att effekten varit betydlig. En afseYärd mängd torped er hafva
afskjutits men ytterst få hafva träffat. Intet större stridsfartyg har sänkts af torpedsko tt, men yä\ gjorts stridsodug ligt
för längre eller kortare tid . Någon träff under framfart på
målet har ännu ej kommit till kännedom . Allt tyder på en
ganska afsevärd begränsni ng för detta liksom öfriga stridsmedel. Men ieke bör värdet därför underskflt tas.
Särskildt betecknan de är Japans sätt att använda torpedfartyg till bvacl man skulle kunna kalla sekundära uppgifter,
sådana som minutlägg ning, · ,,j nsvepbåta r och till utförande t af
krigslister. Enligt förljud an ~ lär japanska jagare användts
till bogsering af slagskepp ssilhuette r för att förvilla Port Arthurs artilleribe manning. Artillerist rid torpedfart yg emellan
har äfven förekomm it och bland andra erfarenhe ter torde framgå häraf att nuvarand e bestyckni ngen af lätt artilleri är för
svag. ~[an har af krigserfar enh et fått stöd för den redan förut. uttalade farhågan. Några orrl härom komma att yttra s under » torpederingsskyeld » .
Enligt några uppgifter och meddelade fotografiska afbildningar bar torpeden auvändts äfyen på Lmdfronte u. Man bar
installerat skeppstorp edtuber, måhända något ändrade, vid vissa
landfort och afskjutit torpeder mot japanerna s löpgrafYar. Hesultaten säges hafva varit tillfredsstä llande. Det är ju alltid
intressant att erfara det torpeden kan användas äfveu i land ,
men nog är det förvån ansvärdt att man gått en sådan omYäg,
som att fö?·st installera den så pass dyrbart, som ombord å
ett särskildt för ändamåle t byggdt fartvg (torped fartyg), eller
dem.
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om så ej varit fallet - åtminstone på ett artillerifartyg för att sedan rifYa upp denna installering, föra apparaten i
land och där måhända behöfva vidtaga en hel del ändringar.
Man skall hafva bra godt om tid och godt om pänningar för
utföra något sådant. Uppfattningen om rätta användandet af
sjöstridsmedlen måste vara betänkligt snedvriden. Historien
upprepar sig själf och ingen bryr sig om dess lärdomar.
Santiago och Port Arthur! Det hjälper icke att landet med
stora uppoffringar skaffat sig en örlogsflotta om den blott är
till för att desarmera8. H varför skola kanoner, torpeder, strålkastare etc. först apteras på dyrbara fartyg , för att sedan uppställas på en kustfästnings va llar. 1-\:ustfästningen betackar
sig för sådant tillskott i kraft när den samtidigt ådrager sig
- just på grund af flottans närvaro - en hänsynslös belägring, och å andra sidan hvad tjänar en kustfästning till, då
fiottan är desarmerad. En kustfästning är i sig själf ett intet.
Den har i allmänhet icke något berättigande då den icke längre
behöfs såsom stödjepunkt för en flottas rörel ser .
Någon upp ehålls- eller desarmeringsort bör den aldrig
vara.
Man kan icke frigöra sig från undran öfver hvarför Sprängverkan . .
sprängverkan af en torpedträff visat sig vara så ringa. l\1insprängningarn a hafva i ett flertal fall varit mycket mera effektiva och dock torde ej minladdningar na hafva varit så stora
som torpedernas. Jagarna som anföllo den 8-9 februari voro
efter all sannolikhet utrustad e med 90 kg. torpedl addningar
och resultatet blef ej bättre, må vara att nät voro ute, träffarna angifm dock att sidan åverkats. Saken behöfver allvarligt begrundas och mau får nog ej omedelbart skylla på för
liten laddning utan att andra ursaker äfven und ersökas. Så
t. ex. bör en noggrann und ersökning företagas huruvida »sprängdjupet » är det bästa möjliga. Med sprängdjupet meuas här
det djup på hvilket torpeden är afsedel att detonera.
Här kan icke blifva tal om en utredning af alla hithörande faktorer. Det må tillåtas hänvisa till bifogade planer
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där olika sprängdjup för mina eller torped äro utmärkta . Af
dessa framgår, att det utan vidare finnes skäl för, att för en
viss fartygsklass reflektera öfyer hvilket djup sprängningen bör
verkställas på. Ökas djupet träffas i regel en del mera sårbara rum än om djupet minskas. Härtill komm er fördämningen och dess inverkan på effekten mot fartygssidan .
Ett annat skäl, som talar för ökandet af sprängdjupet är
att sjöbäfningen ej inverkar så mycket på den regelbundna
delen af torpedbanan''').
Af medföljande tabell framgår att ett ökande af sprängdjupet inom viss gräns ej behöfver medföra ri sk för att förlora möjligheten att träffa vissa klasser af fartyg. Att en gång
för alla fixera ett bes tämdt sprängdjup är helt naturligt icke
lämpligt. Mot jagare, torp edbåtar etc. kan icke samma användss som mot slagskepp etc. En fullständig utredning af
denna fråga är af nöden .
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.11Iindre kryssare:
Tyska (Hamburg etc.) ......... . ............... . ....... ... ... .... .. ... .. .... . .. .. ... . 5,0 m .
Ryska (Izumrnd etc.) ...... .... ..... ... .. ............... ......... ...... .. ... ........ 5,o ,
Engelska och franska .......... ... . .... ... ..... ...... . ..... ....... ...... ... .. ....... 6,0 ,

Kustförsvarsfartyg:
Rysk a (Apraxin etc.). . ...... .... .................... ...... . ........ . .. ... .. ... ... .... 5,2 m .
Tyska (Odin etc) .... .... ...... ........... ... .. .. ... ....... .. .. ...... .... ....... .... ... 5,3 ,
Danska ........ . ... .... .. ..... .. .. ... ...... ... .... .. ...... .. . .. .............. ....... .4,8 - 5,5 ,
Svenska och norska ...... ............. .... ................................... .. ... ... 5,o-5,3

Torp edkryssare och liknande:
Tyska (Comet, Zi eten m . t!. ) ... .. ........................................... 3,4.-4,5 m .
Ry ska (Ab r ek m . fl .) ..................... .. .... ... ......................... . ... 2,9-3,4 ,
Dan ska (Ileimdahl m. fl. ) ......... . ....... . ...... ... .... ........ .................. 3,3 >
Sve nska ... ............ ... .. .... ....................... ..... ... .. ... ....... ............. 3,o-3,1

Jagare:
Ryska ... ........................ ... ... .. .... ......... ...... .... ... .. ........ . ...... l ,s- 2,3 m .
Tyska (jagare och divisions båtar) ...... .... .. ..... . .. . .. ... ....... .. ....... 2,3-3,2 >

TorpedbåtaT, större:

Fartygs djupgående.
Slagskepp:
Ryska (P avel I, Slava, O re l etc.) ................................ .... ........ . ... 7,9
Tyska (Brandenburg-klassen ) .. .... ... ...... ........ ..... ........ .. .... .... .. ... .. . 7,5
(Kaise r-klassen) .... ....... . ..... . .. ... .. ...... .. .... ... ..... .... .. ............ 7,8
(\Vettin-klassen) .............................................................. 7,6
(B raunschweig-klassen) ... .. . .. .... ........................... ......... . .. .. 7,7
Östersjöfartyg i medeltal. ....................... ...... .. .. ..... ......... .... .. ...... 7,7
Engelska oeh franska ......................................................... 8,2-9,1

m.

Ryska ..... .... . .. ...... .... ..... .... ....... . .... .. .. .... ... ... ..... . . ..... ... .. . .. . l,·1- 2,o
Danska .................................... . .. .. .. .... .. ....... .... . ... .. ..... .... ... 1,4-2,4
Tyska ............. .. ... ........ .......... .................... ....... .. . ..... ....... l ,s-2,7
Engelska ..... .... ................................................................. 1,s-2,6

m.
,
,
,

>

>

•

'
'
>

Pansarkryssm-e och större pansa1·däckskryssare:
Tyska (Friedri ch Karl etc. )... ......... ... .. ... . ... .... . .... ...... .. .......... ... ... 7,3 m.
(F re ya etc.) ....... .......... .. ....... .... ............ .. .... .... ................. 6,3 >
Ryska (Oleg) . ... .. ... . .. .... .. .... ..... ... ... ... ...... .. .. ..... ... ..................... 6,3 >
Östersjöfartyg i medeltal.. .................................................... ... ... 6,8 >
E ngelska och franska .... .. ... .. ...... ... . ............ ... .. .. ...... .. ... . ..... 7,5--8,2 >
*) Ju större djup et blir, ju mindre motståndskraft hafva torpednäten; äfven detta är ett skäl att öka sprängdjupet.

Den i förra årsberättelsen förmodade svagheten i nnva- Torpederande bestyckning af lätt artilleri såsom skydd mot torpede- ringsskydd.
riug, har kriget gjort till visshet. Egendomligt nog var det
Cesarewitsch med sina 20 E>t. 7,6 cm . ss . k. , 20 st. 4,7 cm., 6
st. 3,7 cm. och 2 st. landstigningskanoner, som tvingades att
blifva ett af de slående bevisen härför. Trots nät kanoner
'
1
strålkastare och pansrad vallgång torpederad es detta fartyg.
N u torde någon invända att mycket berodde på betjänandet.
Detta äger nog sin riktigh et och svårt tord e vara afgöra till
huru stor del de tekniska anorrlningarna härvidlag voro orsak
till händelsen . Ett är säkert att med ett sådant betjänande
som var för hand en, voro de icke till fyllest. Sammanställer
man händelsen den 8--0 februari 1904 med de »jagarestrider»
som utkämpats och Port Arthur-fästningens förmåga eller rät-
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tare oförmåga att hålla torpedfartyg på vederbörlig t afstånd,
så torde nog framgå än tydligare den nuvarande bestyckningens otillräckligh et.
67 mm. kanonen torde vara alldeles för liten, och fråga
.är huruvida en 76 mm. är tillräcklig. Tyskland, som i mångt
och mycket är föregångsla ndet, har. ändrat den lättare bestyckningen från 12 till 22 st. 8,8 cm. L/35 i midtelpivotl avettage.
De mindre kalibrarna hafva nästan försvunnit å de nyaste
slagskeppen af Deutschland -klassen. J apanerna gå än längre,
i det de bibehålla*) 15 cm. kanonen med all säkerhet såsom
bestyckning mot torpedfartyg . Kommer den nya stora skjutdistansen af 3000 meter för torpeden att allmänt an vändas
blir det säkerli gen en li ten "Palatsrevolution» inom »antitorpedfartygskauo nernas» rike.
Med afseende på belysningsm aterielen ombord å stridsfartyg och vid sjöfronten å en kustfästning har kriget tydligen visat dess otillräckligh et. Må vara att äfven här det dåliga betjänandet spelat in, säkert är att en kustfästning måste
hafva de stö·r sta strålkastare , som stå att få och detta i tillräckligt antal. Om bord på fartygen måste antalet och äfven
storleken ökas. Det har redan påvisats hurusom bevakningsskyddet medels förpostfarty g lämnade mycket öfrigt att önska
vid Port Arthur.
Värdet af deu i förra årsberättels en omnämnda pansrade
vallgången sås0m skyeld mot sprängverka n har icke kunnat bestämmas eller ens pröfvas, då Cesarewitsch torpederade s akter
rut just där vallgången slutade. En händelse som ser ut som
·en tanke l Så mycket är säkert att både Frankrike och 'l'yskland ämna införa denna nya pansringsme tod. Till huru stor
utsträcknin g är icke kändt. I facktidskrif ter pläderas äfven
för ett införande af » trippelboden system ». I medföljande skiss
visas hur man tänkt sig saken och den om bord å Cesarewitsch
anordnade vallgången.
Dessa uu nämnda skyddsanor dningar äro helt naturligt
.äfveu afsedela fÖr minskandet af sprängverka n från mincletoneriugar.
*) Atminstone på 2:ne nya slagskepp.

Ticishift i. Sjöväsendet
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Liksom man har skäl att tala om en »minskräck>>, så Torpede·
bar året också att uppvisa ett liknande fysiologiskt fenomen, ringsskräck.
nämligen torpederingsskräck. Utan att vilja gå så långt, som
-.:issa författare, de där tilbkrifva händelsen vid Port Arthur
den 8-9 februari en afgörande betydelse med hänseende till
lamläggandet af hela ryska Port Arthnr-liottans verksambetsförmåga endast på grund af några torpedträffar, torde det
dock böra tillskrifvas denna händelse att i någon mån hafva
menligt inverkat på omdömesförmågan hos personalen ombord
å II:a ostasiatiska eskad ern under dess färd i nordiska farvattnen, vare sig vid Skagen (i november 1904) eller i Nordsjön
(Doggersban kaffäreu).

Undervattensb åtar.
Aret har icke med l'ört något epokgörande nytt. ÖfYer
allt arbetas på utvecklingen nf de olika båttyperna, hvilka förbättras mer och mer. Någon standardtyp har ännu ej blifvit
fastslagen. Den i förra årsberättelsen meddelade indelningen
af båtnrua är fortfarande gällande; åsikterna om de olika båttypernas företräelen variera och bryta sig mot hvaranclra skarpare än någonsin. titriclen tyckes för närvarande stå mellan
den rena 'b~nclervattensbåten och dykbåten å ena siclan samt å
den andra mellan d tvänne dy k båtar, nämligen Hollana- och
Lake-lconstnddionerna. Några kustbåtar byggas nog ej mera
men däremot så väl sjögående som skeppsbåtar.

Allmän öf-

Med afseende på frarndrifningssättet (motorerna) äro de
termoelektriska för närvarande de öfvervägande, dock är man
fortfarande icke tillfreclsstitlld med acc umulatoranläggnin garnes
stora tyngd och and ra oJi:i.genheter. En gi fven fördel vore om
någon lättare accumulator kunde erhållas, men äfven andra
medel försökas.

Detalj er.

versikt.

Jouherts försök med
oxylith.
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Fransmannen G. F . Jonbert arbetar med att praktiskt
genomföra sin ide, att medels oxylitb rena den förbrukade
luften i en undervattensbåt då den är nedsänkt. Denna rening skulle nu drifvas så långt att gasolinmaskiner kunde användas äfven vid undervattensgång. På så sätt gjorde man
sig oberoende af accumulatorer. Oxylit är, som bekant, ett
ämne, som i förening med vatten äger förmåga att afgifva
syre'1' ).

.t~peln l

Höj uings- och sänknings- samt framdrifningsproblemet
i sin helhet inbjuder fortfarande till experiment och spekulationer. Man är icke nöjd med de nuvarand e medlen, hur
sinnrika de än äro .
En engelsman Mr. Middleton i Hove har utfört försök
med ett slags rörliga fenor hvilka sk ulle om icke en;ätta skrufvarne så åtminstone komplettera desamma. Experimentatorn
tror att han lyckas åstadkomma mer lättm anövrerade båtar.
Fenorna skulle i hög grad underhjälpa böjningen och sänkningen. Någon ändring af vattenballast vore obehöfiig, och
besättningen skulle kunna reduceras högst betydligt, ner till
3 man för en 300 tons båt l
mycket knapphändige uppgifter, som stått till
buds, synes framgå, att fenkonstruktionen är en utveckling
af hydroplanerna. Fenorna äro konvexkonkava och bestå af
ett Hertal vid lwarandra rörligt fästa plåtskenor, det hela drifvet medels elektricitet.
Af de

Byggnadspo·
!i tik.

Uppgirtema angående ländernas byggnadspolitik med afseende på undervattensbåtar äro mycket varierande och osäkra.
Med all reservation anföres här nedan några siffror öfver läget
slutet af 1904.
*) Lakebåtames konstruktör expe rimenterar med att inl eda maski·
nens afgaser i omniskopet oc:h därifrån ut i fria luften.
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Era nk rike ········· ·· ··· ················
Ryssland ················· ·· ···········
England ·················· ·· ·············
Förenta statema ·····················
1 Italien ..... ... ··········· ···· ······· ·····
Japan ····································

l
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18?
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20?
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34)
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38'?
28
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H vad som genast faller i ögonen är Englands spurt.
Frankrike har i 15 år hållit på att bygga och har nu i allt
68 stycken, af alla möjliga konstruktioner (mellan 44-3 a
400 t.) då däremot England började för en tre år sedan och
har nu 28 st. af ganska lika modell (120--300 t.)
Skulle England följa den nu inslagna politiken dröjer
det icke många år förr än Frankrike äfven på detta område
är öfverftygladt. Och dock är undervattensbåtar (och torpedvapnet i allmänhet) Frankrikes käpphäst.
Detta lands nuvarand e marinminister h äfdar äfven detta Frankrike.
år det berättigade i att med alla till buds stående medel »Utveckla och fullkomna en maskin afsedel att omändra sjökrigets förande». På grund häraf är numera tillsatt en ständig
') :Xaiadeklassen .................. 20
Farfatlet ...... ...... ............ 4
Morse ............ ...... ...... ... 3
Aigrette ...................... .. 3
Sirene ........................... 4
Äldre.............................. 3
f' nmma 37
3

7

Adderklassen .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Plunger... ...... ...... ...... ......
Holland ...... ..................
f; n m ma

l
l
9

") Holland- eller Lake-typ ...

5

)

2

)

N:ris 1- 5 ...... ...... ...... ... 5
A2- A1-1 .................. 13
Bt ........................ l
~umma 19

' ) Delfin o...........................
Yentino ...... ...... ............
Glanes ...........................
8umma

l
l
l
3

-- 396-

kommission, hvars uteslutande uppgift skall vara att un dersöka villkoren för och behofveu vid undervattensnaviger in g.
Uppgiften skulle dock icke omfatta uppgörandet af nya konstruktioner utan är detta fortfar ande förb ehållet det enskilda
initiativet, vare sig det finn es hos den militä ra eller civila
världens uppfinnare.
Kommissionen skall vara så opartisk som möjligt, och
därför är någon förutvarande konstruktör eJ insatt såsom
ledamot.
Vinsten med elen nya organi sationen skulle enligt marinministerns fram ställnin g vara dels en välbeh öflig centralisation
och dels en ytterligare specialiserin gsmöjlighet.
Det är nödvän digt att en ständig rapport äge r rum mellan
de olika personer (officerare och in genjörer) so m arbeta inom
denna branch. Såclant sa marbete bar nog delvis förekommit,
men skall det num era underlättas. Förut arbetade mat~ ganska själfständigt på de tre varfven, hvilket hade till följd att
problem, som på ettdera redan lösts på ett anna t fortfarand e
väntade på sin lösnin g. Detta måste undvika s. Genom Kommissionens tillsättande samlas nu alla erfarenheterna på en
hand .
Undervattensnavigeringen är något helt annat än den
som sker på vattnet och medlen äro helt olika. s tud erandet
af dessa, särskilclt moto rer, dykrod er och siktapparater fordrar
specialu tbi ldnin g.
Saio-on
och Dieg·o-S uarez hafva under året erhållit så väl
o
jagare som torped-undervattens- och bevakningsbåtar, så att
hamnförsvaret vid dessa platser nu börjar blifva något så när
ordnad t.
De mind re båtarna haha elittransporterats på däcket
af depotfartyg t. ex. Foudre. Vidare stärkes kustförsvaret
vid Prest, Goulet, Lagennach och Ushant m. fl. patser .
En h elt ny typ af undervattensbåtar skall börja byggas.
De bliha om -±-± tons och äro konstruerade af ~Ir Petitbom me;
c
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6 st. af dem (Guepe 1-6) skola byggas i Cherbourg och 4
st. (Guepe 7-10) i Rochefort.
Vidare lär Mr. Pelletan num era tillåta att det en tid afbrutna byggandet af ::\faugasbåten<·:·) (i 'l'oulon) får fnrtsättas.
Tro t.s allt detta fortfa r ~1r Lockroy att offentligen (i Eclair}
beklaga det den nuvarande sjöministern icke blott negli gerar
byggandet af torpedfartyg utan äfven motsätter sig stapelläggandet af dykbåtar. Dänned äro vi inne på elen stora str id sfrågan i Fra n krike: dykbåtar eller verkliga und ervattensbåtar.
E nli gt inspektöre ns för fran ska und ervattensförsvaret am iral Fournier åsi kt böra dykbåtar byggas emedan de kunna
hålla sjön, kunna bogseras utan allt för stora svårigheter, utföra r ekognosering eller med ett ord utföra offensiva företag.
Deras huf vud sakliga nackdel sk ulle numera, enligt samm e a mirals påstående, vara försvunn en, i det ticlen för dykning kan
reduceras till 5 minuter eller samma som för de nya sto ra
verkli ga unclervattensbåtarne .
Dessa senare med enbart elek triskt maskineri äro tysta
och osynliga och - fortfarande enligt Fournier - oöfvenirmerliga på grund af att det ännu icke skulle uppfunnits något
vapen, som kan hindra dessa båtars anfall.
De lida dock af flera betänk liga brister. De kunn a användas blott vid hamnförsvar såso m afvärjare för blockad e ll m~
bombardering ; de äro mycket svårbeboeli ga på grund af lågt
fribord och fordran på vattentäthet ä f ven vid ma rsd1läge; de
hafva liten aktionsradie; skola de förflyttas n ågon län gre distans, måste de bogseras och då uppstå sådana rörel ser på
båten att ingen kan stå emot sjösjuka.
Af en eller annan orsak har man i Frankrike konunit
till den åsikten att den äldste officeren på en undervattensbåt
m åste tidvis tjänstgöra på andra fartyg.
För att fastställa om detonationen af en torped skulle
på 60 meters afstånd kunna skacia eller bringa till detonation
en
korgtub hängande torped å en undervattensbåt, har för''') G st. af Emerancle-klassen (422 tons) påbörjades 1904.
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sök anställts genom att låta en l 00 kg. bomullskrutmina på
20 meters djup detonera på 50 meters afstånd från en torped;
denna be;anns oskadad och Iunktionerade sedermera utan anmärkning.

att manövrera på hafsbotten och att kunna utsända dykare
[ämna litet eller intet öfrigt att önska vid utförandet af dessa
arbeten.
Användning såsom anfallsmedel.

Förenta sta·
tern a.

Inom Förenta staterna pågå för närvarande såsom bekant en rätt häftig meningsstrid med afseende hvilken typ af
undervattensbåt som är lämpligast. Ekouomiska skäl spela
nog äfven in , i det att Hollandbolaget sträfvar efter monopol.
Utan i<ommentarier*) meddelas här utdrag ur en af en kommission afgifven rapport angående undervattensbåten ProteGtor
såeom representant for Lakebåtarnas användning såsom försvarsmedel.
Punkterna l och 2. Båten anses såsom ett mycket värdefullt hjälpmedel till minförsvaret. I den händelse djup , tidvatten, starkt strömvatten eller allt för bredt farvatten skulle
omöjliggöra minering, bör användandet af denna båt erbjuda
det sätt, som närmast uppfyller fordran på fullständigt skydd.
Båten kan ligga hur länge som bälst, antingen i marschläge, dykläge eller undervattensläge och detta till ankars eller
på botten vid den bestämda platsen . Den är praktiskt taget
oberörd af sjöhäfning, den kan stå i telefonförbindelse med
land . Båten kan äfven användas för afpatrullering af ett visst
område osynlig för fienden och jämt klar för torpedskott. Båten äger förmåga att begagna sina maskiner i alla lägen utom
undervattensläget och kan under gång ladda accumulatorerna,
på grund hvaraf basen i land ej behöfver uppsökas annat än
för fyllandet af bränsle- (gasolin) förrådet.
Punkten 3. Såsom bevakningsbåt utanför minfältet eller
vid artilleriets yttersta eldgräns kan telefonförbindelse upprätthållas.
Punkten 4. Profven vid Newport ådagalade med hvilken lätthet båten kan lokalisera och fiska kablar och om några mindre ändringar vidtogas kunde äfven skarfmuffar intagas i båtens dykarerum och där öfverses, fullständigt skyddade för fientlig inblandning. Båtens egenskaper och förmåga
*) Doek är det i vissa fall svårt att icke skrifva satir.

'

'
j

Båten är betydligt öfverlägsen andra kända medel för
anfall mot mineringar.
Punkt l. Den kan forcera h vilket som hälst nutida minfä1t utan eller med ringa risk att lida vare sig minsprängningar (!)'") -eller artillerield nnder de få sekunder som behöfvas
för observationers tagande. Efter forceringen kan den efter
behag anfalla fartyg som ligga i hamnen.
Punkt 2 och 3. Lättheten med hvilken kablar kunde
fi~kas, lyftas och kapas under det båten var gående på botten
v1tsordas. Dykare kan äfven utgå.
Kommissionen påkalla generalstabens uppmärksamhet på
det föregående. Frågan om torpedbatterier är på dagordningen, men då farvattnet har stor bredd och stark ström råder
.är sådana batteriers användbarhet mycket begränsad. Det anses .a tt med den ifrågavarande båten kan torpeden under alla
omständigheter föras inom effektiv skjutdistans; det är af detta
skäl som uppmärksamheten påfordras. Kommissionen förordar på grund af de slutsatser den kommit till, att 5 båtar
skola köpas för att användas vid undervattensförsva ret.

Elekt roteknik.
-)

Inom elektroteknikens område har are t r··ornam
·· 1·1gast· a tt lnlednino-och
uppvisa ett utnyttjande af lwad som redan förefunnits och en allmän öfver·
-sträfvan att förbättra och ekonomisera. Det är icke mycket
sikt.
kändt om de elektrotekniska anordningarnas förhålland e under
kriget. Säkerligen kommer här, som i så många andra fall ,
o

':') Utropstecknet af förcdrag11.ren.
Tidsh·ift i Sjöväsendet.
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en del mycket värdefulla iakttagelser att tjäna den fortsattA~
utvecklingen. Gnisttelegraflen har begagnats i rätt stor utsträckning och fått tjäna under olika förhållanden . Om den
nuvarande belysningen med strålkastare har redan förut några
ord yttrats. Flera krigsmakter hafva uppmärksammat detta
svaghetstillstånd hos belysningen och börjat med allntr taga
itu med det förvisso mycket viktiga men å andra sidan svårlösta problemet. Särskildt har uppmärksamheten fästats vid
behofvet af ett ordnadt belysningsväsende på en kustfästninqsc
landfr·ont"'). Såsom bekant står denna fråga ---liksom så många
andra - på dagordningen hos oss. Huruvida man medels högspända strömmar i vissa stormhinder sökt öka dessas effektivitet må här lämnas öppet att besvara.
Det har måhända väckt förvåning, att såväl förra som
denna årsberättelse ej omnämnt de nya installationer, som tillkommit inom örlogsmarinerna och särskildt inom vår. Såsom
skäl till denna brist må framhållas att föredragaren ej ansett
sig kunna upptaga ett så vidlyftigt ämne, allra som hälst
som synnerligt värdefulla och digra tryckalster redan föreligga
i hithörande del af elektrotekniken t. ex. >>Die elektrotecnischen
Einrichtungen moderne Schiffe » von Roedcle1· och ,, Electricsh ip-Lighting » by Urguhart etc.
H vad beträffar våra förhållanden synes det- åtminstone
föredragaren - som tiden vore inne att på något lämpligare
sätt medd0la kännedom om de installationer, som finnas och
utföras. Ar det icke af behofvet påkallaclt att för ln·arje installation som göres, e11 detaljerad beskrifning upprättas och
officiellt tillhandahålles de personer, som på grund af tjänsten
skola ansvara för eller sköta desamma . Snart är det en sådan
mångfalld af olikheter att det tager sin rundliga tid innan man
känner sig någorlunda hemmastadd. Denna tid står dock icke
alltid till buds, särskildt gäller detta våra maskinister, bvilka
r edan första dagen måste få allt »att gå». Men äh·en öfrig
personal skulle hafva stor nytta af lätt tillgängliga och till*) Användandet af strålkastare är nog ej så >enkelt • som vissa.
auktoriteter påstå. (Jämför Wisser, sid. 116).
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räckligt detaljerade upplysningar om ifrågavarande installationer. Att söka i en massa olika böcker och tidskrifter förefaller icke »krigsmässigt >> och dtt är dit - till det krigsmässiga vi måste komma Aro våra resurser små, måste vi
utnyttja dem så mycket bättre. Under vårt maritima försvars
nydaning har materielen gått i första Iland; und ervisnings- och
instruktionshjälpmedel hafva beklagligt nog i mångt och mycket fått stå efter. Sådant är det nuvarande läget. Ilur detta
liar uppkommit, hör icke hit.
Ett sätt att afhjälpa -- åtm instone delvis -- denna brist
tord e vara följande .

,,

För hvarje fartyg, fort etc. upprättas en stridsbok som Stridsböcker.
i ett bekvämt format innehåll er de nödiga uppl ysningarna och
beskrifningarna. Om detta sker på ett förståndigt sätt, skulle
en sådan bok hlifva af mycket stor nytta. Det skulle finnas
stridsböcker för olika befälbafvare med för dem behöfliga data.
:Myck et af clet, som en sådan bok borde innehålla finnes redan,
men splittrad t på en massa håll och förbundet med en hel del
just för ifrågavarande fort eller fartyg obehöfligt och icke tilllämpligt. Nu invänder någon: »hvem skall skaffa sådana böcker? » I utländska mariner finnes det något liknande, ehuru
ej fullt genomfördt, tillkomsten lär ha' skett på enskild t initiativ.
1\.auske äfven vi böra vänta på den »enskilde »
men
annars torde K ung!. mariuförvaltningen och respektive staber
vara de officiella funkti oner, som' enbart behärska alla detaljerna i tillräckligt hög grad, för att böckerna verkligen skola
fylla ändamålet. Man kan ju tycka att det är helt naturligt,
att om fartyg oclJ fort kunna byggas, så kunna de också beskrif\'as, och om öfningar igångsättas, så kunna väl också direktiv för desamma utfärdas, och om kriget en gång skall
föras, så är det väl skäl i att redan i fred stid få veta huru
vederbörande vill bafva det.
Den som år efter år ligger i trupptjänst och ser nytt folk
och ny materiel viixa liksom svampar ur jorden, han skattar

Motorer för
elektrisk
drift.
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sig lycklig hvarje gång en liten beskrifning - hur enkel den
än är - medföljer den nya materielen för att stickas i hand
på det nya folket - för att ou icke tala om honom själf, som
också är i behof däraf.
Rikets folkskolelär arekår är oändligt mycket bättre lottad
än värnpliktsin struktören.
I utlandet har man till dels börjat uppmärksam ma pedagogikens fordringar. Inom vissa mariner skaffar man sig skelettmodeller af krigsfartyg. Modellerna äro i en viss skala och
söndertagba ra; de visa fartygets hela byggnad, de olika rummens storlek, läge och de anordninga r som finnas däri. Särskildt har 'l'yskland ingått för detta undervisnin gssätt. Modellerna lära kosta 2,000- 10,000 mark, beroende på fartygets
storlek. Det synes väl mycket begärdt att med sämre materiel,
sämre utbildnings metoder och mindre folk ändock fordra att
krigsmakten skall kunna bestå i krigets dagar; h vad vi därföre behöfva är åtminstone ft~llgoda instruktionsböcker, tillräcklig åskådningsmateriel och lämpliga striclsböcker.
Inom den elektrotekni ska världen börjar motorfrågan
blifva mer och mer aktuell. Ombord å fartyg där man redan
har ånga såsom drifmedel, kommer väl fortfarande ångmaskinen - vare sig kolfmaskin eller turbin - att ännu så länge
härska. För smärre fartyg - undervatten sbåtar etc. - har
dock ångan fått lämna rum för andra mera direkta kraftkällor. Bränslefråg an - kol eller brännolja*) är också ett af nutidens spörsmål. För att bestå i konkurrense n måste allt göras så ekonomiskt s~m möjligt, och för krigsändam ål gifves
det en hel del andra faktorer som äro att räkna med .
Den hittills svårlösta frågan om god hastighetsre glering
för en motor närmar sig fulländning en. Till och med de för·
ut svårbehärsk ade krafterna som vind och vatten kunna lämna
hitfva på rent geniala sätt tvingats in under elektrotekni kens
''') En intressant artikel >Om flytande bränsle > finnes införd i Tek·
nisk tidskrift 1904.
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välde. Bland de nyare motorer som börja att täf:la med den
gamla kolfmaskine n torde här böra framhållas:
de Lavals ångturbin och
Dieselmotorn.
Den ångturbin, som benämnes de Lavals ångturbin stöder
sig i hufvudsak på de konstruktion er, som d:r Gustaf de Laval
utförde och patenterade år 1889.
Turbinens grundprinci p är, att ångan, hvars hela euergi
omsättes i hastighetsen ergi, genom munstycken får träffa ett
skofvelhjul, som därigenom bringas att rotera. Angans hastighet, som stundom öfverstiger 1000 meter per sekund, nödvändiggör, om god ekonomi skall kunna erhållas, att äh·en turbinhjulets periferihast ighet blir mycket stor. 'reoretiskt skulle
denna vara cirka 50 procent af ångans, i praktiken håller man
sig dock till maximum omkring 40 proc De konstruktiv a
svårigheter, som uppstå genom den stora hastigheten och däraf följande betydande materialspä nningar, löstes af de Laval på
det mest genialiska och enkla sätt. Den stora rotationshas tigheten lyckades han nppuå genom det djärfva medlet att låta
turbinhjulet rotera på en fjädrande axel, som upphäfver lager·
vibrationern a, så suart man öfverskrider den s. k. »kritiska
hastigheten>>, vid hvilken turbinhjulet öfvergår att rotera kring
tyngdpunkt axeln från den geometriska. En fast axel har vi·
sat sig omöjlig, då till följd af materialets bristande homogenitet den geometriska och tyngdpunkt axeln icke ens genom
den noggrannas te balansering kunna bringas att sammanfall a.
Den obetydligaste excentricitet skulle vid de hastigheter, som
här måste uppnås, snart ruinera maskinen.
Vid den minsta ångturbinty pen roterar turbinhjulet med
en hastighet af 40,000 hvarf per minut och kan för jämförelse
nämnas, att om turbinhjulet v1d en 100 effektiva hästkrafters
ångturbin skulle rulla efter järnvägslinj en Stockholrn -Carls·
krona med sin norinala periferihasti ghet, skulle det tillryggalägga denna väg på en half timme. Rundt ekvatorn behöfde
det l dygn och 9 timmar.
Från turbinaxeln öfverföres kraften till arbetsaxeln, på
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sam ma gång som hastigheten nedsättes 1O eller 20 gånger genom medkugghjuL Dessa kugghjul hafva visat sig särskildt
fördelaktiga och ekonom iska . På sin höjd tord e förlusten yi(!
kuggväxeln uppgå till l a 2 proc. Vid typerna 1 1/ 2 -50 eff.
hästkrafter utföras maskinerna med en arbetsaxel, vid större
typer samt jämväl vid maskiner om 20, 30 och 50 eff. hästkrafter med två.
Hastighetsregleringen vid de Lavals ångturbin är synnerligen fullkomlig. Virl till- och frånslagning af hela belastningen ändras icke hastigheten mer än 11/ 2 -2 1/ 2 proc.
Denna egenskap gör å ugturbineu särskildt lämplig för
drifvande af dynamomaskiner, <'!å gången och ljuset blifnt
utomordentligt jämna. Genom den betydande hastigheten
kunna dynamos af jämförelsevis små dimensioner direkt kopplas till arbetsaxlarua.
Af de Lavals ångturbin äro för närvarande i bruk öfver
3,500 stycken, representerande tillsammans cirka 115,000 eff.
hästkrafter.
A ångfartyg för belysning äro 550 st. levererade, däraf
till olika nationers krigsfartyg, som följer.
Till svenska
marinen äro levererade 13 st.
» ryska
))
15 ))
» franska
53 )}
österrik.-ung.
62 )}
7 ,,
portugiska
)}
japanska
6 })
holländska
2 })
>' danska
»
»
»
~ ,
»
rumäniska och belgi5ka mannerna hvardera 1 turbindynamo.
))

)}

))

)}

))

)}

))

)}

De Lavals ångturbin utmärker sig för god ekonomi ocb
täflar för närvarande enligt hvad flerfaldiga på senare tiden
utförda prof utvisa härom med de modernaste trippelmaskiner.
De kunna emellertid till följd af mekaniska svårigheter icke
gärna utföras för större kraftbelopp än 400 eff. hästkrafter.
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Vid aktiebolaget de Lavals ångturbins fabriker i Stockholm har man för närvarande under utarbetande en ny ångturbintyp för mycket stora hästkrafttal (300 hästkrafter och upp,åt), konstruerad aE den svenske ingenjören Lindmark. Vid
denna nya turbin arbetar ångan genom reaktion successivt i ett
flertal turbinhjul. Härigenom erhålles en relativ lång~am gång,
och kan därför själh·a turbinaxeln eventuellt direktkopplas till
fartygspropellern eller elektrisk generator.
Af denna typ äro för närvarande under arbete följande
ångturbiner: l st. om 300 hästkrafter och 2 st. om 750 hästkrafter h vardera.
På grund af de olägenheter som i vissa afseenelen med- \'ärmemotorer.
följa ångpanneanläggningar, har man flerestädes hörjat öfvergå till värmernotore1· eller värmekraftmaskiner som de äfven
kallas .
Särskildt där man är i behof af tids-, rums- och viktbesparing samt frihet från sot och rök lämpa sig värmemotorerna
Yäl. Euligt uppgift skulle det i Berlin finnas en värmemotor
på !war 1300 -innevånare.
Inom undervattensnavigeringen äro dessa motorer numera härskande, likaledes inom automobiltrafiken . Motorn
kombineras ofta - såsom kändt - med accumulatorer som
laddas af en dynamo, drifven af kraftmotorn . Det finnes visserligen automobiler för 60 a 70 km. laddningskraft hos accumulatorerna (driftspänning omkring 40 volt och 2ö km . hastighet i timmen; laddningen tager ungefär 3 timmar med 110
'-'Olt) ; och det finnes äfven rena elektriska undervattensbåtar,
men utvecklingen tyder dock på behofvet af en ständigt disponibel kraftkälla.
Tack vare värm emotorernas nuvarande goda utförande
har automobiltrafiken utvecklats på ett mycket hastigt sätt.
Det är icke längre fråga om lyxmaskiner endast, utan framkomstsättet användes i såväl den militära som industriella världen och snart sagdt öfver allt där man förstår begagna sig af
hvad nutidens teknik erbjuder. Så har t. ex. tyska armeför-
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valtniogen experimen terat i rätt stor skala och inom: trängen
har en särskild automobil afdelning bildats med ett årligt anslag af 10,000 mark. Tyskarna hafva äfven en strålkasta reautomobil typ, som väckt berättigad t uppseende .
Att värmemot orerna ej ännu vunnit den spridning som
de otvifvelak tigt förtjäna, torde i första hand bero på deras
sena uppträdan de på världsmar knaden i det skick de numera
bethma sig.
Den första praktiskt brukbara »gasmaskin en » framkom
år 1.867 och var, som bekant, konstruera d af d:r N. Aug. Otto,
hvilken erhöll guldmeda lj på Paris-utstä llningen samma år.
För närvarand e finnes det en hel mängd olika konstrukti oner.
En svag punkt hos de flesta värmemot orer är tändanord ningen. Den kan vara inrättad på fl era olika sätt. Användes
elektrisk tändning brukar man numera i stor utsträckni ng
magnet- och clynamomaskiner. Genom särskilda anordning ar,
ofta baserade på sjHlfinduktionsfenomenet, tvingar man upp
spänninge n till den för gnistan erforderliga höjden.
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l) Frånva·ro af rök och illaluktande gaser.
2) Motorn genast färdig till användnin g utan förb eredelser.
3) Ringa utrymrne för såväl maskinrum som b1·änsleför1'åd .
4) God ekonomi, gällande särskildt för bränsle- och pm·sonalbehof.
5) I afsevärd grad fö1·enklad skötsel, basemcl på teoretisk
driftsäkerhet och konstrukti v enkelhet hos motorn.

· -~

Dieselmotorn.

För ett tiotal år seelan framkom första uppslaget till en
i många afseenelen märklig motor, nämligen Dieselmot orn.
En mängd firmor hafva sedan dess rastlöst arbetat på fullkomnande t af denna konstrukti on , och man torde utan öfverdrift kunna säga att den stationära Dieselmot orns utveckling
nu nått full stabilitet. Huruvida den ännu med trygghet kan
användas om bord torde lämnas öppet att besvara. Firman
Sautter-H arle et C:ie, Paris, har särskildt försökt sig på med
smärre fartygsma skiner. Atminston e en undervatt ensbåt af
Mangas-ty p har Dieselmotor. Det svenska »aktiebolaget Diesels
Motorer», Stockholm, har inlagt stora förtjänstel' vid de stationära typemas förbättran de.
Un der året september 1903- septem ber 190c! har detta
bolag levererat öfver 3000 hästkrafte r i storlekar från 10 till
250 hästkrafte r, och ett flertal motorer äro under arbete''').
*) Nuvarande storlekar äro 10-600 hästkrafter med l, 2, 3 eller 4
vertikallt ställda arbetscylim lrar.

Ett par synnerlige n intressant a anläggnin gar äro N arrköpings stads elektricitetsverk (2 st. Dieselmot orer a 250 hästkrafter och 1 st. Dieselmotor a 90 hästkrafte r, direkt kopplade
till dynamom askiner) och Kjoben havns Frihavns Elektricitetsverk (2 st. Dieselmot erer a 250 hästkrafter).
De fönlelar som kunna erhållas vid begagnan det af Dieselmotore r speciellt för stationära krigsbehof synas vara följande:

l

l. H vad det vill säga att t. ex. vid en kustfästni ng
blifva befriad från den besvärand e röken torde litet hvar känna
till. Dieselmot orns afgaser äro praktiskt taget luktfria och
osynliga*), och detta är en synnerlige n stor fördel i trånga
fästningslokaler. Att det uppstår någon »fotogenlukt» i själfva
maskinru mmet torde ej hult och hållet kunna undvikas men
i hög grad förminska s genom ventilering.
2. Det innebär äfven en stor fördel framför ångpanneanläggnin gar att Dieselmot orn genast (inom en minut) är färdig till användnin g utan någon som hälst »påeldnin g », förutsatt att gångsättn ingskärlet är fylldt med komprime rad luft.
3. I likhet med andra värmemot orer har Dieselmotorn
i förhålland e till ångpanne anläggnin gar företräd et att. ej behöfva så stort utrymme. Särskildt den svenska Diesermo torn
utmärker sig för en sammantr ängd form. Detta har åstadkommits genom lågt stativ och införande t af trunk-kolf. För
de större enheterna användes flercylindersystemet.
4. Driftkostn aden vid en Dieselmot oranläggn ing blir min*) Afgaserna innehålla praktiskt taget blott kolsyra och vattengas ..
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.dre än vid andra kraftstatione r. Härtill bidraga flera orsaker.
Dels har det flytande bränslet flera fördelar framför det fasta ,
såsom större värmevärde per viktsenhet och fullständiga re förbränuing än vid eld ning med fasta bränslen; dels kan det
uppnås mindre bränslefDrb rukning och större termisk utnyttjning än vid något annat Yärmemotorsystem . Med afseende
på bränsleförb rukningen är det intygadt att det åtgår i rundt
tal 0,2 kg. per hästkråfttim me, under vissa omständigh eter blott
170 gram per timme och effektiv hästkraft. Detta skulle innebära att öfver 35 procent af bränslets energi omsatts i nyttigt arbete. Vid nyare ångmaskine r af bästa konstruktion,
.compound och trippelmask iner kan man enligt gjorda försök
.ej beräkna motsvarand e siffra högre än 13-16 proc.
»En af Dieselmotor ernas förnämsta egenskaper är, att de
äfven i praktiken innehålla bränsleförb rukningsgar antierna. >>
Motorn är i detta fall icke beroende af »eldarens » större eller
mindre påpasslighe t eller skicklighet.
»Alla slag af flytande bränsle kunna användas», dock
!bör man, särskildt om det gäller militära anläggninga r, icke
vara alltför ekonomisk i detta afseende, ty erfarenheten har
lärt att. hvad man tror sig vinna på ett håll , det förloras på
·ett annat. Driftsäkerhe ten får icke riskeras på grund af olämpligt bränsle. De numera mest använda äro Solar- och 'l'exas-olja';'). Dessa äro praktiskt taget likvärdiga såsom bränslen
för Dieselmotorer, de hafva ej fotogenens egenskap att tränga
sig fram öfverallt och ej samma obehagliga lukt, de äro äfven
billigare och ej så eldfarliga. På grund af att ingen ångpanneanläggnin g erfordras kan eldareperso nalen bortfalla och ma·skinisten ensam sköta det hela . (N a turligtvis med behöfligt
vaktombyte .) Likaledes kan det så anordnas att bränsleinför seln sker med maskinella hjälpmedel. Från transportme dlet
.(pråm, ångare eller vagn) sker fyllandet af förrådet genom
pumpar och slangar. Oljan kan äfven transportera s i fat.
*) Texas-oljan: spe cif. vikt = 0,928; bränslevärde: 10300 v. e. SamJl1ansättning i proc.: kol - 86,6, väte - ll,s och syre, svafvel etc. - l,n.
Roiar-oljan: (från Ryssland eller Vall ö i Norge); specif. vikt = 0,87
- 0,89 ; bränslevärden 10000 v. e.
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5. Ge nom de senaste förbättringa rna , af hvilka särskildt
böra framhållas pumpanord ningarna för luftkomprim eringen,
har skötseln fören klats . Gångsättnin gen och stoppandet sker
utan svårigheter och genom vanlig yrkesmoral hos maskinisten
kan driftsäkerhe ten äfven uppnås i praktiken.
Hastighetsv ariationerna vid från- och tillslagning af hela
belastningen skulle, enligt i Sverige utförda prof, uppgå till
2,3 a 2,5 proc., någon gång till 3,6 proc. Vid begagnande t
af •extra tunga» svänghjul kan ännu bättre resultat än det
sistnämnda uppnås.
Enligt tyska uppgifter förmärkes icke någon inverkan
på det elektriska ljuset om accumulato rbatteriet urkopplas, hvilket innebär att Diese1motorn kan användas utan sådant batteri .
Den användes i stor utsträckning direkt kopplad till såväl
likströms- som vexelströms maskiuer.

Sprängäm nen.

Aret har medfört en mycket stor atwändning af spräng- Allmän öf
ämnen i krigets tjänst. Det är dock efter all sannolikhet de versikt.
förut bekanta (bomullskru t [pyroxylin], pikrinsyreäm nen [lyddit],
dynamit etc.), som allmännast varit i bruk. Ryktesvis förmäles att Japan begagnat s. k. chimose, som skulle besitta märkvärdiga egeuskaper, ungefär sådana som omnämndes i förra
årsberättelsen på tal om mer eller mindre tillförlitliga sprängämnesnotise r. Många tro dock att chimoseämn et är, om icke
rent af vanlig pikrinsyra, så åtminstone en afart af denna.
Såsom bekant användes pikrinsyreäm nen mycket till brisansgranate r. Det har äfven uppgifvits, att de japanska minornas påstådda ovanliga kraft skulle härröra från ett nytt
sprängämne , komponerad t af den japanske kaptenen Ove. Tills
säkrare uppgifter föreligga, torde det vara skäl att antaga det
bomullskrut användts. Effekten af minsprängn ingarne - vare
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sig de ryska eller japanska - är ej större än hvad fackmän
förväntat sig. Äfven en så klen laddning som 50 kg. bomullskrut kan under ogynnsam ma förhålland en vara fullt -tillräcklig att sänka ett stort slagskepp. Troligt är också att japanernas torpedlad dningar utgjorts af vanligt bomullskr ut.
Det of van sagda må icke u p p fattas såsom ett försök till
nedsättan de af det japanska arbetet på sprängä mnenas område,
men säkerligen äro japanerna försiktiga nog vid valet af krigsämnen för att riskera bruket af en del mer eller mindre opröfvade sådana. Kriget medför ju i sig själf en hel del ri sker,
som icke själfvilligt böra ökas.
I stort sedt erbjuda de nuvarande sprängäm nena tillräcklig kraft, där de rätt utnyttjas.
Bomullsk rutet har visat sig mycket pålitligt då det tillverkas och besiktigas af erfarna män. Pikrinsyra med afarter
lämnar dock mycket öfrigt att önska med afseende på säkerhet och hafva japanerna lyckats framställa en bättre granatfyllnad, torde västerland et med tacksamhe t mottaga densamm a.
För öfrigt arbetas såsom kändt sedan flera år tillbaka i Europa
på en ny sprängäm nesklass, i hvilken ammoniu mnitrat ingår
som beståndsd el.
De första försöken lära hafva utförts på 1890-talet i Belgien. År 1900 fick v. Dalmen (Österrike) patent på Ammonal
i hvilket efter patentans ptåket skulle ingå ammoniu mnitrat +
aluminium
kol.
Tyska och österrikisk a staten har utfört och utför fortfarande försök, som delvis varit lofvande för spängämn ets användning i granater; däremot har det yppat sig svårighete r
vid bruk i minor, på grund af ämnets mottaglig het för fukt .
Norrmänn en hafva äfven pröfvat något liknande benämndt Eko.
Alla dessa experimen t och däraf vunna erfarenhet er hållas
mycket hemliga och då vår regering med uppmärks amhet följer och genom specialister deltager i utveckling en, torde vår
krigsmakt med lugn kunna invänta den dag, då det nya ämnet är praktiskt brukbart.

+
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Sprängäm nestillverk ning in bjuder otvifvelak tigt till monopolisering . I Tyskland har den fria konkurren sen medfört en
mycket bekymme rsam öfverprod uktion, f;Om framkalla t ett
tryckt marknads läge.
I England äro förhålland ena något annorlund a ocb detta
iand bar en gifven fördel i sin af staten delvis kontroller ade
tillverknin g. Där finnes såsom bekant en staten tillhörig försöks- vch produktio nsfabrik, som lämnar de vunna erfarenheterna till de enskilda fabrikante rna, hvilkas varor vid leveranser till krigsmakt en ej på något sätt få vara underhalt iga de
af staten själf framställd a. Häri ligger en stor garanti. statstillverknin gen har siälf konkurent er och dessa i sin tur kontrolleras af staten. Produktio nen är fördelad på flera händer,
spridda öfver, snart sagdt, hela landet. Vid behof t . ex. under krigstid kan produktio nen uppdrifva s högst betydligt, och
det förefinnes ej allt för stor risk att alla fabrikerna på en
gång skola blifva urståndsa tta att leverera behöf'lig vara.
Huruvida tillverknin gen af sprängäm nen kan ordnas på
detta sätt i ett litet land , såsom vårt, med dess mycket begränsade marknad, m å lämnas öppet att besvara. Säkert är
.att det skulle vålla afsevärda om icke rent af ödesdigra olägenheter om statsfabrik ens utvidgnin g (riksdagen s beslut 1903)
:skulle medföra att vår ansedda och under många år pröfvade
inhemska privata sprängäm nesindustr i såg sig nödsakad att
;upphöra på grund af bristande statslevera nser.
statsdepar tementen äro understun dom utsatta för klagomål fran fabrikante rs sida med anledning af de under året
·ojämnt fördelade leveranser bj udand ena. Vid vissa tider af året
l1opa sig leveranser för att under andra alldeles upphöra.
Händer det nu att en statslevera ns inträffar, t . ex. i jaktkrutsäsongen, blir förbålland ena än värre med afseende på konti ·
nuerli g och däraf följd ekonomisk samt framför allt fackmäs.sig drift.
Särskildt i England hafva dessa förhålland en stått på
·dagordningen. Men det har nog förefunnit s, åtminston e ten.denser till något liknande, äfven på andra håll.

Monopol af
sprängämnestill verkni ng.

Statsleveranser.
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Det torde icke ligga utanför möjlighetens gräus att i ordinära fall tillmötesgå fabrikantens önskningar, all ra hälst som
det måhända sk ulle visa sig ekonomiskt förde laktigt fö r staten, att i förväg bestämma vissa äfven ff\ r leverantören lämpliga tider. Kunde samtidigt den u ngefärliga myckenheten angifvas torde prisen åtminstone i någon mån ställ a sig lägre.
Hvad som otvifvelaktigt vunnes vore en säkrare garanti
att erhåll a den allra bästa vara som stod att få , och en
sprängämnes- eller clrifmedelsleverans måste vara ytterst pålitlig och väl kont rollerad, äfven om den är fabricerad å stateu
tillhörigt bruk, annars riskeras allt för mycket.
De amerikanska förhållandena, särskildt ombord å fartygen , äro allt för väl eller rättare sagdt sorgligt kända för att
här ens beböfva omnämn as.
Och härm ed äro vi inne på en mycket svår och i viss
mån ömtåli g fråga, näm ligen om krigsmakten skall i ln·ad som
rör sprängämnen (och drifmedel) stå under den statscivila inspektionen, skyddslagstiftningen och giftstadgan samt dessa senares lämplighet och effektivitet.
Jnspektion
och skyddslagstiftning
m . m.

I-lär kan icke blifva tal om att redogöra för detta vidtgående spörsmål. Det må blott framhå llas att året Yarit rikt
på händelser och äfven friktioner på grund af att fullständig
klarbet ej ännu är vunnen, och att enligt mångas åsikt de
olika skyddslagstiftningarne ej äro fullt lämpliga. För att
taga ett enda exempel, som för oss ligger nära till hands,
nämligen bomullsluntets klassificering såsom explosi\· vara af
första klass och därmed förbundna transportsvårigheter. Man
bar i skyddslagstiftningen ej skiljt på lättantändlighet och
effekt. Med afseende på effekt är bomullskrutet helt Yisst en
explosiv vara af l:sta klass meu däremot ej med afseende på
lättantändlighet, hvilket senare just spelar in vid transportsäkerheten oeb härigenom kommer man till rätt stora inkonsekvenser. Lagstiftningen inbjuder till och har äfven orsakat
ett kringgående - men så är ju förhållandet äfven med andra
lagar, och det är ju tröst nog.
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Arsberättelse i reglementen, förvaltning samt
hälso- och sjukvård.
Af H. von Iintsenstierna.

(Forts. från sid . 312.)

I samma årgång af »The naval annuab finnes äfv en införd en uppsats af Carlyon Bellairs, hvaruti den nya reform en
_visserligen gillas i hufvudsak men likväl underkastas kritik för
att. steget ej tagits ut ännu längre än som skett. Denne författare klandrar amiralitetet för dess allt för långt drifna specialisering af offi cerarue i tre olika branscher, med befordran
särskildt inom hvarje bransch , och förordar en fullständigare
sammansmältning af desamma. De olika branscherna borde
visserllgen bibehållas, men befälet öfver fartyg och eskadrar
borde kunna uppdragas äfven åt maskinofficerare och marinofficerare. För att borttaga de gamla fördomarna om sjöofficerarnas företräde i fråga om dylika befattningar föreslås att
utbryta uttrycket >>executive officers» mot >>tactical officers >> ,
hvarmed skul le förstås officerare, som erhållit särskild utbildning i taktik, likasom med artilleriofficerare förstås sådana ,
som utbildats särskildt för artilleriets handhafvande. Yisserligen medgifves, att en maskinofficer måste genom sin tjänstgöring om bord i afsevärd grad hindras att förskaffa sig en del
af de egenskaper och kunskaper, som äro önskvärda hos en
fartygschef eller högre befälhafvare, men denna olägenhet anser författaren kunna tillräckligt neutraliseras genom att för
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befordran till commander fordra genomgåendet af en kurs med
åtföljande examen i historia, strategi, taktik och internationell
rätt.
Utgifvaren af »the naval amma!» för år 1903 uttalar
·sig äfven i frågan och framhåller därvid, att ändamålet med
sjöofficersutbildningen måste vara att skaffa fartygschefer, som
kunna sköta sina fartyg, och amiraler, som kunna manövrera
.eskadrar. Att låta maskinofficerare öfvertaga dylika befäl afrådes på det bestämdaste, och åtgärden att likställa dessa offi·Cerare med sjöofficerarna anses icke vara gagnelig. Att sammansmälta Sjöofficerarne och marinofficerarne finner däremot
tidskriftens utgifvare vara lämpligt.
Bland åtgärder, som inom engelska marinen vidtagits i
samband med nu nämnda reform må antecknas :
beredande af ökade utsikter till befordran i allmänhet
samt öppnande af större utsikt för yngre dugliga sjöofficerare
.att vinna snabb befordran;
anordnande af en kurs i strategi och taktik för högre
sjöofficerare, äfven i amiralsgraderna; samt
ändrade föreskrifter angående utbildningen af navigerings·Officerare och dessas tjänstgöring ombord, afseende att göra
dem mera användbara i den allmänna tj änsten å fartygen.
Af rlessa åtgärder torde de, som röra befordran inom sjöofficerskåren, vara förtjänta af särskild uppmärksamhet. Sjö·Officerama erhålla, då de i Portsmouth afslutat sina första utbildningskurser och utnämnts till sublieutenants, särskilda klassificeringsb etyg. Dessa betyg blifva bestämmande för den tir1 ,
cinom hvilken - under förutsättning att andra betingelser uppfyllts utnämning till lieutenant må äga rum, och utgör
nämnda tid för dem, hvilkas betyg berättiga till hastigare befordran, från 6 till 27 månader. För befordan till commander fordras afläggandet af en examen, ]was beskaffenhet ännu
ej tyckes vara faststä1ld . För befordran till samtliga grader
under viceamirals fordras viss sjötid.
Befordran till konteramiral eller högre grad kommer att
.-såsom hittills ske i tur, men vissa bestämmelser om afsked
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komma .att öka omsättningen inom såväl dessa som lägre grader. Admirals of the fleet erhålla såsom förut varit fallet afsk.ed vid 70 års ålder. Amiraler och viceamiraler skola afaå
b
vid .65 år el1er dessförinnan, om de icke under en tidrvmcl af
J) år gjort tjänst såsom flaggmän . Viceamiral, som icke gjort
tjänst såsom sådan, erhåller afsked vid befordran till amiral
Kouteramiral erhåller afsked vid 60 år eller dessförinnan så
snart 3 1/ 2 år förflutit sedan han sist gjort tjänst i sin grad,
eller, om dylik tjänst icke gjorts, då 3 1/ 2 år förflutit efter hans
befordran till konteramiral eller då 5 år förflutit sedan sista
tjänstgöring;eu som captain. H varje flaggman, som icke såsGm sådan fört befäl till sjöss, afskedas vid 60 års ålder.
En captain är skyldig att afgå vid 65 års ålder, en commander vid 60 och en lieutenant vid 45. En hvar af nu nämnd
grad är dessutom skyldig afgå då tre år förflutit sedan han
.sist tjänstgjort i sin grad, eller, om dylik tjänstgöring icke förekommit, då tre år förflutit - hvad beträffar captain, efter befordran till denna grad, och, hvacl beträffar commander eller
lientenant, sedan sista tjänstgöringen 8åsom respektive lientelDant eller sublieutenant. Captains, som icke då de komma i
tur till befordran, innehafva härför föreskrifven sjötid, erhålla
afsked ur tjänsten .
Flaggmän, captains och commanders kunna erhålla afsked med pension när hälst de önska. För att förmå captains
son:1 hafva ringa utsikt till befordran, att frivilligt afgå, hafva
pensionsförmånerna i denna grad ökats.

Franhike.
Beträffande rekryteringen af franska flottans sjöofficerskår har, enligt en i »le Yacht» för den 6 sistlidne november
införd artikel, inom maritima kretsar under senare tid missnöje uppväckts genom den stora lätthet, som efter hand berecits underofficerare ätt vinna anställning vid kåren.
Antalet af de elever, som årligen antagas vid den egentTidsk1·ift i Sjöväsendet.

27
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liga sjökrigsskolan å »Borda», bestämdes af marinrninistern M.
Lockroy till 100. M. Lanessau reducerade detta antal till 75
och M. Pelletan har n edsatt detsamma till 50. Förutmn från
»Borda » rekryteras sjöofficerskåren från ecole polytechnique,
från handelsflottan och från und erofficerskåren . Från ecole
polytechnique tagas årligen högst 4 elever och för inträdet i
sjöofficerskåren från handelsflottan äro så betungande f0rclringar uppställda, att denna rekrytkälla lämnar enelast obetydliga
bidrag. Så mycket större lättnader äro däremot bareelda för
dem, som från underofficerskåren söka anställning såsom »o fficiers de vaisseaux. »
Sålunda har tillträde till den kurs, som skall genomgås
för befordran från unelerofficer till officer, så småningom bereclts för alla yrkesgrenar, och fordringarna för inträde i kursen hafva reducerats till ett minimum . Särskildt maskinistunderofficerarna begagna sig af denna utväg att vinna anställning i sj0::>fficerskåren, och år 1904 tillhörde 22 af de 26 elever,
som intogos i kursen, denna yrkesgren. Erfarenheten har
emellertid visat, att de bland maskinistunderofficerarna, som
söka anställning såsom officerselever, ingalunda äro· de mest
framståend e inom sin yrkesgren. De skickligare föredraga att
inom sitt eget yrke avancera till »Officiers mecaniciens.»
Att ett dylikt system innebär en fara, finner författaren
af den åberopade artikeln i »le Y a ch t» vara påtagligt,. och han
påminner om, att den utvidgning af möjligheten att vinna officersanställning vid flottan , som år 1794 vidtogs af rninistem
Dalbarde, år 1805 bar sin frukt vid Trafalgar.
Frågan om en sammanslagning af sj öofficers- och maskinofficersKårerna efter amerikanskt mönster lär under ministern
Lanessans tid hafva varit starkt ifrågasatt, men lwnn ej till ut·
förande. För närvarande föreligger ett förslag att öka antalet
maskinofficerare från 327 till 461. Af dessa skulle 66 inn ehafva regementsofficers eller högre värdighet - dära.f en med
viceamirals och två med konteramirals värdighet.
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Nordamerikas F ören t et stater.
År 1899 antogs i Nordam erik as Förenta stater en lag angående flottans persona 1, uti b vilken bland annat föreskrefs en
fullständ ig sammanslagning af sjöofficers- och maskinoffi ce rskårerna . Åsikterna om lämpligheten af denna åtgärd hafva
såväl vid lagens tillkomst som sedermera varit mycket delade,
och i de seuare årgångarna af >> Proceedings of the U ni te d States Naval Institute» hafva talrika uppsatser i ämnet och redogörelser för diskussion er öfver detsamma varit sy nliga .
l häftet för mars månad 1901 af n~imnda tidskrift förekommer en prisbelönt uppsats af lieutenant John Hood, uti
h vilken den ifråga vara nde reform en betecknas såsom ett afgjordt misstag och såsom ett steg bakåt i stället för framåt.
Författaren yrkar på maskinoffi cerskårens snara återupprättande såsom enda medlet att förekomma en allvarsam olycka
för land et, som anses kunna härJJyta ur den uppkomna situationen .
Frågan om den verkan reform en i fråga haft undersökes
i tidskriftens häfte för juni m ånad 1902 af li eutena nt Ed\rard
L. Beach uti en uppsats, i hvilken konstaterns , att meningarna
i nämnda afseende vid denna tidpunkt fortfarande voro mycket olika . Författaren finner de nya bestämmelserna mindre
ändamålsenliga, och föreslår att officerarna före befordran till
junior lieutenants delas i två branscher, den ena för däckstjänst och elen andra för maskin tjänst.
Lieutenant-commander H arry P. Huse framhåller i en
artikel uti decemb erhäftet för samma år lagen såsom ett steg
i den rätta riktnin gen, men föreslår det oaktadt en ändring
därhän , att de officerare, som l1 ysa önskan att utesintande ägna
sig åt maskintjänsten, beredas tillfälle att såsom lieutenants
genomgå en specialkurs för att sedermera vid befordran till
närmast högre grad fördelas till uteslutande dylik tjänst. De
skull e dock icke bilda en särskild kår, utan enelast en specialbransch inom sjöofficerskåren.
Uti junihäftet af meromnämnda tidskrift för år 1903 un-
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derkastas reformen en utförlig granskning af lieutenant U r ban
T. Holmes. Författaren fiuner, att densamma icke verkat till
tjänstens fromma, och han visar att amerikanska flottan , tack
vare densamma, råkat i ett kritiskt läge. Lagen föreskrifver,
att alla sjöofficerare af lägre grad än commander skola Yara
disponibla för maskintjänst. Den l januari 1903 upptog amerikanska flottans rulla 76 officerare af den gamla maskinofficersskåren, afsedda uteslutande för maskintjänst.
Af
dessa voro 17 icke disponibla för sjötjänst, emedan de innehade högre grad än lieutenant-command er. Af de återstående
v oro endast 33 sjökommenderade; de öfriga tjänstgjorde i land .
Resten af den gamla maskinofficerskåren hade blifvit sjöofficerare och måste, för att sättas i tillfälle att förvärfva kompetens att sköta sin tjänst i denna nya ställning, lmfvudsakli gen användas i däckstjänst. För att ersätta dem i maskinerua kommenderades un ga sjöoffi cerare, utan föregående utbildning för dylik tjänst, och följden hade blifvit, att maskintjällsten vore mindre väl tillgodosedd. Författaren föreslår,
att officerare af lägre grad än lieutenant beordras till tjänstgöring i maskin under hälften af den tid de tjänstgöra till
sjöss, samt af officerarna af lieutenant-command ers och högre
grader uppdelas i två branscher - den ena afseeld för den
rent militära tjänsten och den andra för maskint.jänsten, samt
att den sistnämnda branschen tilldelas högre afiöningsförmåner.
Vid de diskussioner, som blifvit förda i United States
Naval Institute med anledning af de ofvan refererade uppsatserna i institutets tidskrift, tyckas åsikterna i allmänhet lutat
åt en modifiering af lagen uti den af flera af artikelförfattarna
angifna riktningen. De talare, som tagit elen nya lagen i försvar, bafva i allmänbet icke kunnat påvisa några afgjordt goda
resultat af densamma, utan inskränkt sig till förhoppningar
på framtiden.

*
*
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Den korta resume, som nu länmats öfver läget af vissa
organisatoriska spörsmål inom en del utlända marinar, synas
kunna gifva an ledning till nedanstående retiektioner öfver motsvarande förhållanden inom svenska flottan.

Sjöofficerarnas utbildning och ~jänstgöring.

De fördelar, som afsetts att vinnas med de i England
och Nordamerikas Förenta stater nyligen företagna reformerna
i afseende å sjöofficerarnas utbildniug och tjänstgöring, synas
bafva varit:
dels att åstadkomma ett goclt förhållande mellan sjöofficerarna och maskinofficerarna, hvilka sistnärnnda synas hafva
hyst ett mer eller mindre berättigadt missnöje med sin ställmng;
dels ock att bibringa sjöofficerarna en högre maskin-teknisk bildning.
Det förstnämnda motivet är för oss af mindre intresse,
emedan vi sakna maskinofficerare i vår flotta och emedan anställandet af elylika synes obehötligt, så länge våra maskinistunderofficerare innebafva den framstående tjänsteduglighet, de
hittills visat sig bes i t ta.
Huruvida åter den unelervisning i ångmaskinlära och
maskinskötsel, som uumera meddelas i vår sjökrigsskola och
och sjökrigshögskola, är tillfyllestgörande, torde vara svårt att
afgöra, men skäl synas föreligga för antagandet, att så är förhållandet. Att låta de yngre officerarna göra vakt i maskin
för att fullkomna sin utbildning i dessa ämnen, torde icke
vara lämpligt, dels emedan de på grund af sin helt naturliga
mindre praktiska erfarenhet därvid skulle komma i ett skeft
förhållande till maskinistuncleroffic erarna, dels ock emedan den
på elylik öfning använda tiden skulle vara bättre använd på
iniärandet af vapnens skötaucle, fartygens manövrerande, skärgårdsnavigering och andra till sjöofficerarnas uppgift i krigstid mera direkt hänförliga öfningar. Det är visserligen obe-
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stridligt, att den allt vidsträcktare användningen om bord ä
stridsfartygen af maskinerier af månaahanda
slaab baör en itlb
gående kännedom hos SJ.öofficeren om desamma böaeliaen önsk"'
b
värd, men torde det härvidlag vara mer än vanliat
behöfliat
h
b
att noga skilja hufvadsak från bisak. Den ofvan citerade engelske amiralen sir Yesey Hamilton anmärker på tal härom
träffande, »att automobiler också hafva invecklade maskiner
.
'
men likväl föras de med framgång af damer, som sakna maskinkännedom, men besitta för ändamålet erforderlio·b sinnesnärvaro, god t öga och omdöme.»
C'

Sjöofficerarnas befordran.

Den reform i afseende å sjöofficerarnas befordringsförhållanden, som enligt ofvanstående vidtagits inom den engelska flottan, synes bafva tillkommit i ändamål att hålla de
högre graderna besatta med handlingskraftiga, vid full vigör
varande officerare . Utan tvifvel ställas i det moderna sjökriget långt större kraf på de ansvarsf ullare befälspostemas innehafvare än under segelfl ottornas tid . D & hotade inga torpedbåtar, undervattensbåtilr och minor att på några få minuter förpassa fartygen till hafsbottnen och artilleriets verkan var
en lek i jämförelse med effekten af nutidens granater. Den
rådande vinden och Yäderleksförhållandena i öfrio"t
bestämde i
b
stor utsträckning flottornas rörelser, ocb fiendens förehafvanden kunde därför med stor grad af sannolikbet beräknas. Den
manöverfärdighet, som egna och fientliga fartyg disponerade
öfver, kunde under en strid med lätthet konstateras med ledning af riggens tillstånd, och fartygens fart var äfven i frisk
bris ringa i jämförelse med de moderna stridsfartygens, hYadan
nödvändigheten af snabbhet i uppfattning och beslut var mindre än under en nutida sjöstrid. Slutligen voro omsorgerna
för fartygens förseend e med erforderliga förnödenh eter mindre
betungande än nutidens kraf på ständig tillförsel af kol och
andra utredningseffekter.
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Att en stor andlig och kroppslig spänstighet nu , mera
än förr , är nödvändig hos dem, som skola föra befäl till sjöss
i krigstid , torde därför icke kunna bestridas, och detta förhållande talar för en sänkning af medelåldern inom officerskårens olika grader, särskildt de högre. Visserligen kan något behof af en dylik sänkning icke för närvarande anses förefinnas inom svenska flottan , men detta lyckliga förhållande
komm er inom en ej allt för aflägsen framtid att upphöra, och
det torde därför vara lämpligt att i tid öfverväga bästa sättet
för den då uppkommande olägenhetens afhjälpande.
För detta ändamål torde tre olika utvägar kunna ifrågasättas, nämligen:
a) sänkning af tvångsafskedsåldern;
b) beredende af möjlighet att erhålla afsked med redu-cerad pension före den för pensions erhållande nu bestämda
tiden; samt
c) ändring af befordringsföreskrifterna.
Sänkning af tvångsafskedsåldern är från statens synpunkt
sedt en pänningfråga, men berör äfven kännbart hvarj e individs ekonomi , och torde därför icke böra med nuvarande pensionsbelopp tillämpas i nagon större utsträckning. Borttagandet af de s. k. respitåreu torde till att börja med vara hvad
som lämpligen i detta afseende skulle kunna ifrågakomma.
Beredande af möjlighet att erhålla afsked med reducerad
pension före den för pensions erhållande nu bestämda tiden
torde däremot vara en åtgärd, som med stor fördel skulle
kunna vidtagas. En liknande åtgärd är för närvarande ifrågasatt att vidtagas inom armen. Grunderna för en dylik tidigare
pensionering kunna ju ordnas så, att statens utgifter därigenom icke ökas, under det flottan vunne fördelen af en ökad
reserv af f. d. stamanställda officerare och den enskilde finge
förmånen af att kunna redan i sin arbetskraftiga ålder söka
annan anställning, utan att därigenom gå alldeles miste om
den af honom grundlagda pensionen.
Om man jämför de för svenska flottans officerskår nu gällande befordringsgrund erna med motsvarande bestämmelser
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inom andra mariner, finner man att de hos oss gäriande principerna skilja sig [från de i utlandet i allmänhet tillämpade
hufvudsakligen i två viktiga afseenden, därigenom att hos oss
dels ej förefinnas några fordringar på vi,ss tj,änstgöring
för befordran till olika grader,
dels ock befordran till regementsofficers e1ler högre grader sker uteslutande efter val.
Att hos oss införa fordringar på viss tj:änstgöring för befordran till olika grader skulle, med den ringa sj,ötjänst, som
på grund af klimatiska och andra förhållanden komma våra
officerare till del , vålla afsevärda svårigheter vid uppgörandet
af officerarnas kommenderingar. Då dylika bestämmelser dessutom skulle vara ägnade att väcka misstämning öfver erhållna
eller snarare öfver icke erhållna kommenderingar, ocL1 då systemet alltid i sig innebär fröet till orättvisor, emedan den enskilda individen iu icke kan eller åtminstone icke bör sjäH
hafva någon inverkan på sina komn:wnderingar, så ·tord e dess
införande icke vara önskvärdt.
H vad åter beträffar den tur, i h vilken officersbefordringarna äga rum, följas inom de utländska marin erna mycket.
varierande pnnc1per. Bland dessa kunna dock vissa hufvudriktningar urskiljas. Befordringarna till de olika amiralsgraderna ske i allmänhet endast efter val. I England ske de
visserligen till namnet efter anciennitet men strän o-a bestäm'
b
melser om den tjänstgöringstid, som erfordras för sådan befordran , äfvensom om afskedstagande i de högre graderna möjliggöra i själfva verket en stark gallring.
I ett flertal mariner ske befordringarna till de lägra graderna i allmänhet efter anciennitet och till regementsofficersgraderna dels efter val, dels efter anciennitet bland dem, som
eljest äro kvalificerade för dylik befordran. Härigenom vinnas
två fördelar, nämligen dels att de dugligare otficerarna erhålla
snabb befordran och medelåldern i amiralsgraderna på sådant
sätt sänkes, dels att hvarj e officer, som sköter sin tjänst oförvitligt och samvetsgrannt, har utsikt att före afskedst.agandet
nå en tjänstegrad, som tillförsäkrar hollom en relativt god pen-
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sion. Till systemets nackdelar kunna räknas dels svårigheten:
att utöfva rättvisa vid befordringarna efter val , dels den afvogb et, med hvilken de efter val befordrade officerarna gifvetvis komma att betraktas af cl.em, hvilka de förbigått .
D et hos oss tillämpade systemet med befordran uteslutande efter val gifver visserligen genom sin tänjbarhet den befordrande myndigheten mycket fria händer, men tord e kunna
anses innebära en viss osäkerbet för individerna, emedan de
rådande konjunkturerna blifva i afsevärd mån bestämmande
för kompetenskrafven. Mången , som under gynnsamma befordringsförbållanden kunnat påräkna befordran , blifver nämligen, då befordringsförhållandena äro ogynnsamma, underkastad risk att förbigås .
D å med båda de nu n ämnda tillvägagångssätten för befordran till regementsofficersgraderna statens förd el kan anses
vara lika mycket tillgdosedd , men då den enskildes intressen
torde blifva bättre tillvaratagna med det förstnämnda systemet, torde en öfvergång till detsamma få anses såsom önskvärd .
H vilket system som än tillämpas, blifver emellertid sättet
för upprättandet af befordringsförslag af den största betydelse.
Att de i detta afseende hos oss nu gällande bestämmelserna
äro mindre tillfredsställande, torde icke kunna förnekas . Sedau genom tillkomsten af inspektö ren af flottans öfningar till
sjöss stationsbefälhafvarua i regel komma att sakna hv arje personlig kännedom om officerarnas tjänstdugligbet till sjöss, blifver deras åliggande att afgifva befordringsförslag ännu svårare
än förut att fylla . Det här ofvan referade, i Norge väckta
förslaget om inrättande af ett befordringsråd torde, omarbetadt
med hänsyn till våra förh ållanden, kunna med fördel tjäna
såsom uppslag för ett tillfredsställande ordnande af denna för
sjövapnet så viktiga fråga .

-

B.

424 - ·

-

425-

Hälso - och sjukv ård .

. Me~ afseend e å hvad inom hälso- och sjukvå rden till-d~agJ.t s1g af intress e under det gångna året anhålle r jag få
afo-ifna
hanv1sa till den af marinö fverläk aren Karl Rudbero,
b
b
r
öfver
ttelsen
årsberä
anta
intress
synner 1gen uttömm ande och
hälso- och sjukvå rden vid flottan och kustart illeriet under tiden
.från och med den l oktobe r 1903 till den 1 oktobe r 190-i.

Bevakningsfat·tyget Skagerack .

Stockh olm den 30 mars 1906.

l

l

'l

Vi äro här i tillfälle att medde la ett fotografi af bevakningsfa rtyget Skagerack, som från och med den gångna somrnaren öfverta git tillsyne n och bevakn ingen vid Sverige s hafsfisken, hvarjä mte det äfven komme r att använd as för hydrots
grafisk -biolog iska unders ökning ar, hvilken tjänst förut bestrid
af någon kanonb åt från iiottan.
Fartyg et är byggdt å Götebo rgs mekan iska verksta d och
konstr uerad t af ingenjö ren J. Johnss on.
Dess dimens ioner äro:
Längd öfver allt .......... .......... ....... .... .... ........ .......... 34,75 meter
»
stäf ......... ... .... ......... ..... .. ......... ... ....... 32,47
»
»
»
6,71
.
.
...
.
..
..
.
...
.
..
.
..
.
.
...
.
.
.
.
.
.
.
...
.
.
.
.
Största bredd på spant
~
3,73
........
~1alldjup , n1idskepps. .. ......... .........
»
3,05
Djupgå ende akter, fullt rustad t ... .
ck
ångtry
Det är försedt med trippel maskin , som med ett
af 11,5 kg. per kv.-cm. indike rar 325 hästkra fter och gör 160
slag. Farten är utan forceri ng 10,6 knop, men kan drifvas
upp till öfver ll,o.
Under den tid af året då Skager ack använd es såsom benvaknin gsfarty g är dess besättn ing till största delen komme
.
derad från ftottan och anses fartyge t tillhöra Carlsk rona station
Besättn ingslis tan omfatt ar:
l
Officer skåren : löjtnan t eller underl öjtnan t . . . .. .. ... .. ... . .. ... ...
samtfvande
Undero fficers kåren: vid styrma nsstaten, handha
liga uppbör der med undant ag af Illaskinup pbörde n ... .. ... .. ... ... .. . ... . .. .. . ... .. l
maskin ist (förhyrd) med uppbör d .. ...... l
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Sjömanskåren: Underofficerskorpral, maskinist_
matroser, oberoende af yrkesgren
hofmästare
kock ------· ··-··· ....................... ..
skeppseldare .. .. .. ..... .
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l
6
l
l
2

Summa 14
Såsom chef nnder sommaren har reservunderlöjtnanten

J . E. Menauder tjänstgjort.

Luftväxling ombord.
Några allmänna synpunkter.

Red.
Af Gunnar Ni/son.
Marinläkare af första graden.

Den atmosfäriska luften består, i rundt tal uttryckt, af
80 vol. % kväfve och 20 vol. % syre. Vattenånga, kolsyra och
ammoniak ingå såsom föroreningar och förekomma i jämförelse
med de nämnda hufvudbeståndsdelarne, uti försvinnande små
mängder. Lefvande organismer medföra ett tillskott af desamma, uppkommet genom andningen m. fl . processer, hvilken
ökning emellertid till följd af molekylernas stora rörlighet och
de förorenande ämnenas hastiga diffusion icke i någon nämnvärd mån inverkar på luftens sammansättning i det fria. I
större samhällen visar dock redan gatuluften ett märkbart
tillskott af kolsyra, och beträffande mer eller mindre tillslutna
rum så ligger det i sakens natur, att vid närvaro af lefvande
varelser halten af de gasformiga ämnen, som dessa afgifva, så
småningom skall stiga. De gaser, sorn härvidlag komma i fråga,
äro hufvudsakligen kolsyra ocb vattengas. Därtill addera sig
några ännu okända föreningar, antagligen till stor del ingående i hudutdunstningen, hvilka förläna luften i öfverfyllda
lokaler en oangenäm lukt och hafva blifvit kallade anh·opotoxiner. I rum, där många människor vistas, stiger dessutom
värmegraden. Sedan länge har kolsyran, oaktadt den sålunda
ej ensam åstadkommer föroreningen af luften, blifvit använd
såsom mätare på den sednares mor eller mindre goda beskaffen-
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het, då det nämligen visat sig att den håller jämna steg med
öfriga skadliga produkter. I allmänhet uppgifves halten af
kolsyra i elen atmosfärisk a luften i land vara 0 ,3 voL 0/ . På
00
öppna hafvet går den ned till 0,2+ Ofo 0 , under det den i större
städer stiger till ett medeltal af 0,± Ofo 0 •
H varje kubikmeter luft i en storstadsbos tad kan därför
antagas ursprunglig en innehålla 0 ,4 liter kolsyra. Genom fysiologiska försök har man funnit, att en fullvuxen människa
afgifver omkring 20 liter kolsyra i timmen . En snar ökning
däraf måste således inträffa i rum , bvarest många personer
uppehålla sig, och luften blir, hvad man kallar kvaf, dålig.
Tillförande af frisk luft och bortledande af den otjänliga är
ventilatione ns uppgift. Såsom maximigrän s för kolsyrehalte n
ha 0,7 Ofoo blifvit uppställda, om luftens beskaffenhe t skall anses tillfredsställ ande. Lokaler, där den uppgår till l Ofoo eller
mera, anses olämpliga såsom uppehållspl ats, och sådan luft
rubriceras såsom dålig. Verkligt illamående till följd af för
hög kolsyrehalt i luften inträder dock först vid betydligt större
ökning af densamma.
Under antagande att elen atmosferisk a luften inneh åller
0,-Jo %o kolsyra samt att en fullvuxen individ producerar 0,02
m 3 kolsyra i timmen , låter sig den luftmängd lätt beräknas,
som l man behöfver per timme, för att ej gränsvärdet 0,7 %o
kolsyra skall öfverskridas . De utandade 0,02 m s kolsyra få ju
öka den sökta luHvolumen s kolsyrehalt från 0, -l till endast 0,7
Ofo 0 , hvaraf följand e ekvation erhålles:
0,02 = (0,0007- 0,000-l) x = 0,0003 x;
0,02
-.
x= - - - = 6 öB
0,000:3
)
d. v. s. i detta fall erfordras 66,6 m 3 atmosfärisk luft för att
förtunna den på l timm e utandade kol syran till full oskadlighet. Denna volum utgör sålunda luftbehofvet per individ
och timme unel er de nämnda förutsättnin garna. Ar den atmosfäriska luftens kolsyrehalt endast 0,:3 Ofo 0 , blir luftbebo[vet
blott 60 m 3 och skulle man sänka fordringarn e på luftens godhet till ett grän svärde af l Ofoo kolsyra, skulle luftbehofvet på
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samma gång sjunka till omkring 30 m 3. Hära:li framgår, attr
en ringa ändring af värdena för kolsyran betinga en afsevärd,
ökning eller minskning af luftbehofvet .
Den del af ett rums totala volum, som disponeras afi
hvarje där vistande individ, kallas luftkub. Vid en lokal af
100 m 3 rymd och 4 personers beläggning är luftkuben sålunda 26 m 3 • Om luftbehofve t per man och timme antages till.
50 m3, för att O, 7 Ofoo kolsyrehalt ej skall öfverskridas i rumsluften, så måste den senare förnyas 2 gånger i timmen. Sättes åter luftbehofvet till 30 m 3, motsvarand e ett k0lsyremaxi -·
mum af l %0 , så erfordras ett luftombyte af blott 1,2 gångeu
i timmen.
Beträffande kasernlogem ent räknas i allmä11het med en
luftkub af ungefär 15 m 3 och ett luftbebof per man och. timme ej understigan de 30 m 3, hvilket motsvaras af ett förnyande af luften minst 2 gånger i timmen , allt under förutsättnin g
af 1°/ 00 såsom kolsyremax imum. Under skärpning af det senare till 0,7 %o stiger, som förut nämnts, luftbehofvet till 50
m a, och ombyte behöfves sålunda 3,3 gånger i timmen, hvilket vid s. k. konstgjord ventilation utan svåxighet låter sig
verkställas. Luftkuben utgör i detta exempel 1/ 3• af bebofvet
per man och timme. Vid mindre luftkub måste naturligtvis
ombytet ske oftare. För landförhålla nd en anses ett sådant
af 5 gånger i timmen såsom maximum, hvilket skulle beböf-·
vas vid l O m s luftkub och samma fordran på luften som i
sista exemplet. Enligt hvad som uppgifves,. skall vid öfverstigande af ombyte 6 gånger i timmen, drag uppstå.
Förhållande na till sjöss erb juda åtskilliga olikheter mot
hvacl som i det föregående blifvit anfördt. beträffande bostäder:
i land. »Sjöluften » är fuktigare än landluften men å andra sidan relativt fattig på kolsyra. Prof på öppna hatvet visa ett
medeltal af 0,2+, frå n hafsstrände r 0,27 Ofoo kolsyra, detta å:
Nordsjön och Medelhafvet med angränsand e kuster. Räknar
man kolsyran till 0,3 Ofo 0 , kan man därför med afseende på
förhållande na till sjöss vara säker på att ej hafva tagit till för.
mycket.
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Beträffande den bebodda lokalen , d. v. s. fartyget, så
skilj er sig detsamma i mycket från bostaden i land. Under
det n ämligen, till följd af väggames porositet, alltid en ej
oväsentli g mängd luft, äfven vid stängda fönster och dörrar,
intränger i ett vanligt boningshus, så bilda sidorna och däcket å ett fartyg ett tätt omhölje för luften, som därför endast
kan inkomma eller utströmma genom i skrofvet befi ntliga större
-ö ppningar, såsom kappar, sidaventiler m . m. På hygieniskt
språk kallas det i boningshus förekommande och på väggarnes porositet beroende luftombytet för naturlig eller oafsiktlig
ventilation. Då liknande förh ållanden ej förekomma ombord,
.användes i stället benämningen naturlig ventilation häl' för
den genom skrofvets större öppningar försiggående och på vin d,
fart och temperaturdifferens mellan ytter- och innerluft bero-ende luftväxlingen. Utom de gaser, som i land vid närvaro
af lefvande organismer bidraga till luftens förorening, tillkomma om bord ytterligare en del från maskin- och eldrum, kolboxar, besättningens kläder och orena linne m . fl . källor
härrörande, obehagligt luktande eller skadliga produkter. Å
t räfartyg bildar det ofta stinkande slagvattnet ännu en faktor
i detta afseende. Lyckligtvis spelar detta å ångfartyg en betydligt mindre roll. Däremot förekommer å sistnämnda slaas
o
fartyg till följd af påeldningen en temperatur i vissa delar inombords, som i hög grad nödvändiggör tillförsel af kallare luft. Om af en eller annan orsak öppningarna i fartygskroppen måste hållas stängda , så öfvergår densamma allt mera
till att likna ett lufttätt tillslutet rum. Af det sagda inses nödvändigheten af andra ventilationsanordningar å ett fartyg än
:skrofvets naturliga öppningar och då träder den s. k. konstgjorda luftväxlingen med af mekanisk drifkraft genom olika
-system af trummor framdrifven luft i stället för den naturliga
ventilationen.
Vidare .är utrymmet ombord afsevärdt mindre än i
bostäder i land, däri inberäknadt kaserner. I trossbottnar
och eldaremessar å våra l:a klass pansarbåtar är luftkuben ej större .än knappa 3,5.. m 3 , ifall båda vakterna samtidiot
o
thefinna sig under däck. Ar endast ena vakten till koj s, blir
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luftkuben närmare 7 m 3 . Beräknas ett luftbehof af 50 m 3 per
man och timme med 0,7 °/00 kolsyremaximum, så beböfves i
nämnda manskapslogement ett ombyte af ej mindre än 14 gånger i timmen, om båda vakterna på en gång äro till koj s. I
fall detta blott är förh ållandet med ena vakten, måste luften
växlas 7 gånger i timmen. Båda dessa tal öfverstiga åtskilligt
det för landförhållanden uppställda gräns värdet för ombytet 5
gånger i timmen. Sjöfolket, som ständigt är utsatt för och
därför vand t vid drag, erfa r emellertid af nämnda kraftiga luftväxlin g ej några afsevärda olägenh eter. Befälets och und erbefälets lt ytter äro i allmänhet så pass stora, 10- 15 n~S, att
förhålland ena där ställa sig betydligt gynnsammare .
Såsom förut antydts, äger den naturliga Yentilationen ombord rum genom i skrofvet förefintliga öppningar. Sårlana äro
sidoventi ler , portar, kappar, skyligths, ventilat-o rer och ihåli ga
master. Om fartyget ligger till ankars, åstadkommes luftcirkulation en genom vindens verkan samt genom den viktskillnad
som förefinnes mellan uppvärmd och afkyld luft. U n der gång
äro förh åll andena i regeln gynnsammare, i det nämligen farten träder i stället för eller också eventuellt adderar sig till
vinelens Yerkan. Det är med afseende på kappar och ventilatorer, som den senare gör sig mest gällande. Om nämligen
luftdrag äger rum öfver en öppen kapp, verkar detta aspirerande på luften und er däck, på grund hvaraf den sistnämnda
strömmar ut genom öpp ningen. V entilatorerna, som oftast äro
försedda med vridbara hufva1;, kunna ställas in antingen för
utsugning eller inblåsning af luft. Genom att göra hufvens
diam eter betydligt större än ventilatortrummans blir effekten
af dessa apparater särdeles god . Till det rum , som skall
ventileras, höra ej sällan två venti latorer, el en ena för insläppande af frisk luft, den andra för utsugning af den dåliga. Å
den sistnämnda vändes hufven från vinden, hvarigenom samma
aspirerande verkan inträder som vid en öppen kapp. Att genom en ventilator, hvars huf är ställd mot vinden , frisk luft
skall inströmma, är utan vidare klart. I likhet med ventilatorerna kunna de s. k. väderseglen inställas antingen för utsugTiclslwift i Sjöväsenclet .
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ning eller inblåsning. Om nämligen väderseglets mynning
vändes mot vinden går den friska luften ned genom seglet
under det den dåliga lämnar fartyget bredvid detsamma genom
den kapp, uti hvilken seglet blifvit nedfördt. Sättes åter seglets mynning från vinden, inträda motsatta förhållanden . På
samma sätt användas ihåliga master för luftväxlingen .
Den på olika Yärmegrad beroende skillnaden i specifik
vikt verkar i hög grad befodrande på luftens cirkulation inombords. I vårt klimat är und er största delen af året temperaturen utombords lägre än inne i ett uppvärmdt fartyg, och man kan
därför i regeln utgå från, att den friska luften , som tillföres,
är kallare och sålunda tyngre än den uppvärmda, dåliga luften , som skall bortledas. Alla ventilatorer, ihåliga master och
andra trummor afsedela för sistnämnda ändamål böra därför
hafva my1mingarne inom bords på ett ringa af stånd under däck,
där den varma dålig~l luften på grund af sin relativa lättbet
håll er sig. Denna anordning medför att innerluften stiger uppåt i trumman och på så sätt evakueras. Friskluftstrum mornas inre mynningar böra däremot vara belägna obetydligt ofvan
det däck, som bildar rummets undre begränsning och intill
ett värmeelement för att den fri ska luften, vederbörligen
uppvärmd, skall kunna under stigning uppåt fördela sig
i rummet, innan den såsom förbrukad afgår genom någon
För att luftväxlingen riktigt skall komutloppsöppning .
tillgodo bör dessutom tillses, att den frirum
ma ett afskildt
ska luften äfven i horizontell riktning kommer att passera
största möjliga del af utrymmet i fråga, hvilket endast kan
ske genom att anbringa inströmningsö ppningarne på motsatt
sida af rummet i förhållande till och så långt ifrån afloppen
som möjligt, antingen de sistnämnda nu bestå af ventilatortrummor, kappar, dörrar eller andra öppningar. I stora rum
om bord , som t. ex. trossbottnar har det för öfrigt visat sig
nödvändigt att anord na flera, såväl inströmnings- som afloppsmynningar för friskluften.
Till nu beskrifna, vid den naturliga luftväxlingen verkande faktorer, kommer emellertid å ångfartyg ytterligare ett förhållande, som mycket bidrager till luftomsättning en inom-
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bords. Det uppvärmda centrum kring pann- och maskinrum
bildar nät-Dligen en zon, hvarifrån varm Juft på grund af sin
relativa lätthet söker sig uppåt och ut genom där befintliga
afloppsmöjligh eter såsom kappar, nedgångar, shyligths, ventilaoch skorstensmant lar. I de perifera delarue af fartyo·et
torer
b
.
wtriider härigenom en tryckminsknin g, och såsom följd häraf
suges luften mot det uppvärmda centrum, där den på förutnämnda vägar tager sig ut. Ersättning för den sålunda utströmmande luften måste på grund af tryckminsknin gen i fartygc~s perifera delar inkomma ge ttom därstädes eventuellt öppna
ven hle r, nedgångar, ventilatorer m. m.
Häraf framgår att många omständighete r inverka på den
naturliga luftväxlingen i ett ångFartyg och att förhålland ena å
desamm a måste ställa sig mycket olika beroende på konstruktion och inredning. I motsats till de gamla segelfartygens
långa , öppna, rikligt med portar och kappar försedda batterier, som vid godt vHder utan svårighet kunde genomblåsas,
förekomma i nom moderna krigsfartyg i stället en mängd genom långs- och tvärskeppssko tt mer eller mindre slutna rum,
hvilka ofta af olika anledningar såsom klart skepp, vinterkyla m. m. måste bållas fullt afstängda, under det delar
af besiittningen vistas därstädes. Å fartyg försedda med pansaroäck komma särsk ild t rummen under det sednare i nämnda
dåliga belägenhet, då pansardäcket så litet som möjligt får
genom brytas, och dessutom rummen äro skild a från h varandra ge nom fullt täta skott. Luften skulle därför i dessa afdelningar bliEva stillastående, om ej särskilda ventilationsanordningar vidtages. Den naturliga luftväxlingens resurser ha
härvid visat sig dels mindre lämpliga, dels otillräckliga, bvarför konstgjord ventilation måst tillgripas, (hvarom mera
nedan).
Å andra fartyg, såsom passagerare- och Jastångare sam t
segelfartyg, tord e i allmän het särskild inrättad artificiell ventilation vara obehötlig, enär där ombord en mängd stora nedgångar, luckor, shyligths och dörrar, som i regeln kunna hållas öppna, bidraga till en tillfredsställand e n a turlig luftväx-
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ling. Endast för ångare, som vintertid gå med pas~agerare i
våra farvatten, kan en effektiv arteficiell ventilation obetingadt
anses vara erforderlig. Detta gäller möjligen äfven trossbottname å våra gamla segelkorvetter.
Då luftens ström nin g alltid äger rum efter samma mekaniska lagar, så måste dessa lika Yäl som Yid den naturliga
luftväxlingen tagas i hetraktande i:ifven ,·id installering af
konstgjord ventilation ombord. Denna kan ordnas på Ji era
sätt; det gemensaulma för de olika metod erna är ett system
af luftkanaler, s. k. trummor, hvilka å ena sidan mynna i
fria luften ofvan däck, å andra sidan sprida sig med en
mängd förgreningar till de särskilda afdeln ingarna af fartygets
inre. Kanalerna äro afsedela att föra luft antingen i centripe·
tal eller centrifu gal riktning, något som åstadkommos genom
mekanisk drifkraft - i allmänbet uti trummornas lumen pla·
cerade elektriska fläktar eller propellrar, hvilkas slagantal lätt
låter sig regleras.
Det ventilationssystem, som arbetar med inpressning
af frisk luft under tryck kallas pulsions- · eller t?·ycksystemet. För vissa delar af fartyget finnes härvidlag i allmänhet en eller flera hufvudtrummor med lwar sitt frisk luftsintag ofvan däck. De stora trummorna förgrena sig till
de olika rum som skola ventileras, Inarvid drifkraften för luftströmmen kan placeras antingen i hufvudkanaleu el ler i biledningarna, h vilket senare anses vara fördelakti gast. Det är nämligen gifvet, att om hvarje fläkt förser endast en mindre del
af utrymmet inom bords, så kan lufttillförseln med större lättbet regleras efter behofvet för hvarj e särskildt rum. När fläktame sättas i gång åsta dkommes öfvertryck i trummorna , hvilket gör att luften tager sig väg genom desamma och fortplantar det ökade trycket till fartygets inre. Luften därstäd es kommer till följd häraf att söka sig ut geuom förefintliga öppningar. Såsom sådana läm p a sig bäst, på rec1an framhållna skäl,
strax under däck börjande utströmningskanale r.
Genom ett exempel åskådliggöres lättast, h vilka omständigheter böra tagas i betraktande vid luftväxling ombord medel st
pblsionssystemet. Så måste å våra pan:oarbåtars trossbottnar
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trummornas inströmningsöppnin gar mynna å det förliga tvärskottet. Luften i förskeppet å ett elylikt fartyg har nämligen
antingen detsamma är Ullder gåug eller ligger till ankars, ten. deus att sugas akteröfver till följd af fart ens och vinelens verkan samt den aspiration som å ångfartyg äger rum i riktning
mot centrum. Kunua akterut ledande dörrar, hvilka sålunda
tjänst~örn, såso m nflopp, hållas öpp na , så kommer den friska
luften att långsk epps stryka genom trossbottnarne. Emellertid
äro nämnda dörrar belägna å tvärskott, som ibland måste bållas stängda, b varigenom den naturliga luftströmningen genom
dem uppbäfves. För att skaffa luften aflopp måste då särskilc1a för utsuguing apterade ventilatortrummor tillgripas.
I stora trossbottnar och messar är det nödvändigt, att pulsionstrummorna mynna å flera ställen i hvarje rum. Vid
deras placering måste noggrann hän sy n tagas så väl till rummets form, som förekomsten af utsugningstrummor eller andra
öppningar. I långskepps belägna logement, såsom pansarbåtames eldaremessar, med midskepps belägna ingångsdörrar böra
inström din gstrum mornas mynningar förläggas bord varts, så
långt från dörrarne som möjligt. Iakttages ej detta, utan
trummorna mynna intill dörröppningarne, går den friska luften direkt ut genom de senare och luften i messen blir stillastående. För ernående af en god ventilation spelar sålunda
förbålland et mellan iuströmningsÖppni ngarna· å ena sidan och
dörrar samt utsugningskanaler å den anc1ra en stor roll. De
båda. sistnämnda afloppen kunna med förd el anbringas i bvarandras omedelbara närhet.
Om klimatet i våra farvatten vore sådant, att yttertemperaturen ej und er en stor del af året und ersteg den värmegrad, som är önsklig inombords, så vore ett ventilationssystem,
såsom det beskrifna, tämligen tillfredsställande. 1\fed den kyla,
so m vintertid bärskar hos oss, kan man emellertid ej utan vidare släppa in ytterluften i fartyget - den måste först uppvärmas. Detta åstadkomm es på ett enkelt sätt genom att låta
pulsiou strummorna mynna omedelbart intill ett värmeelement,
så att den friska luften får passera det senare, innan den inkommer i rumm et. Det ligger dock i sakens natur, att regle-
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nngen af den in strömmande luftens temperatur endast med
svårighet skall låta sig verkställas, genom ändring ar af elementens värm egrad. Betydligt hattre res ultat erhålles genom erford erlig uppvärmning af den frisk a luften före inpressningen
i fartyget. I likb et med uti byggnader i land kan man nämli ge n äfven omoorcl ordna ce ntraluppvärmning förenad med
ventilatio n medelst användande af frisk varmluft. Genom en
kortare bufvudkanal får luften därvid passera från intagen till
de s. k. varmkamrarne, med krafti ga kamfl enselement försedda
till de partier af fartyget
små rum , från hvilka trummor utaå
b
för hvilka varmkammaren är afsedd . Samma fläkt suger luften in till varmkammaren och pressa r den vid are ut i Iedningarn e inombord s. Om tilloppet inrätta s så, att luft kan införas
i fartyget antingen blott från varmkammaren eller också endast
direkt utifrån och om vidare anordningarn e äro såda na, att
man mell an dessa båda ytterligb eter efter behag kan taga så
mycket luft från den ena eller andra källan som erfordras för
en önskad värmegrad , så kau lufttemperaturen i trummorna
regleras på ett mycket tillfredsstäl land e siUt. Vid indragandet
af trummorna i de rum, som skola ve ntileras och uppvärmas,
måste naturligtvis äfven fö r det förstnämnd a ändam ålet iakttagas att myrmingame plaseras å mot luftaHoppen lämpli gt
motsatta stä ll en. För att uppvärmningen skall blifva så effektiv som möjligt, böra de dessutom sättas i rumm ens ej blott
hori zontelt utan ä h·en vertikalt kallaste zon d. v. s. borelvarts
(på ele n kalla fartygssi dan ) och nära rumm ets undre däck (den
kallaste horizontela zone n. ) På så sätt komm er den tillförda luften största rnöjliga del af rumm et till godo. Då utry mm ena ombord äro betydligt mycket mindre än uti bostäder i land , så
betingar detta som förut påpe kats en mycket lifligare omsättning af lu fte n. Rummens ringa storlek i förening med luftström mens styrka gör därför, att de regler, so m gälla för varmluftens rörelser i ett boningsrum, ej äro tillämpliga å fartyg .
Ventilationen med varmluft kan därstädes närmast betraktas
såsom en fortgåend e genomblåsning; att man ej få vara så
nogräknad med drag, är gi fvet.
o
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För att ett rum af viss rymd medelst ventilationen
skall erh ålla tillräcklig mängd luft, fordras bestämda dim ens ioner å dit ledande trummor jämte viss hastighet å luftströmmen i desamma. Innan luftväxli ngssystemet insättes ombord ,
böra därför bärö[ver göras noggranna beräkningar, bvarvicl
-också måste tagas i betraktande att företlutli ga krökar, utvidgningar och m~dra tvärsnittsförändring ar afsevärdt kunna änclnt
ström11ingsförbålla ndena i kanalerna. I en trossbotten af 250
m 3 volum, med 70 mans besättning och sålunda 3,5 m 3 luftkub önskas exempelvis ett luftombyte, så att 0,7 Dfoo kol syra
.ej öfverskridas, hvarvid luftbehofvet per man och timme är
50
14 gånger i tim_
bO mH Luften måste således förn y a s 3 ,o
3,500 m 3 frisk
men, eller med andra ord skola 14 X 250
luft tillföras å nämnda tid. Detta motsvarar i det närmaste
l m 3 i sek unden . Om tvänne trummor anbringas för tillförseln , skall således bvar och en leverera 0,5 m 3 per sekund.
Volumen af elen luft, som passerar trumman på tidsenheten,
.ä r en produkt af genom skärningsarean och hastigheten (d . v. s.
luftkanalens tvärsnitt i m 2 multiplicerad m ed hastigheten per
sekund i meter) . I en trumma af 0,05 m 2 genomskärn ingsarea
ibeböfves såled es en hastigbet af l O meter i sekunden för ernående af de önskade 0 ,5 m 3 på sagda tid. En trumma af
dessa dim ension er tager ej mycket plats, och 10 meter i sekunden är en hastighet, som utan svårigh et åstadkom mes med
·elektriska fiäktar . Genom att i det nämnda exempl et i stä llet
för tv å, taga tre stycken trummor af samma dim ensio ner kan
hastigheten nedbringas till 6,6 meter i sekunden för samma
venti lationsvillkor. Luftens fart vid utströmningsöppnin gen är
i jämförelse med landförhållanden äfven bärvid täml igen stark,
we n som det visat sig, fördrages detta. väl om bord.
I stället för att pressa in frisk luft under ökadt tryck
kan man suga ut den dåliga luften genom konstgjord aspiration förm edelst fiäktar i utströmnin gstrummorna - elen s. k .
vacuummetoden. Vid ett fiyktigt påseende kan denna förefalla lika bra som trycksystemet) då ju kanalernas climensio-
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ner och hastigbete n i desamma ju äfven härvid böra kunna
inrättas för en viss effektivitet. Det måste emellertid tagas i
betraktand e, att vid utsugning af luften från ett inombord s
beläget rum, ersättning för densamma på grund af tryckmins kningen tillströmm ar från angränsan de utrymmen , så snart öppningar såsom dörrar och luckor finnas i mellauväg gar och
däck och att denna ersättning sluft, såsom kommand e inifrån
fartyget i allmänhet måste vara förorenad och sålunda ej är
att likställa med den friska atmosfäris ka luften. Endast genom
anbringan de af särskilda intagning strummor direkt utifrån, kan
sålunda vid vacuumsy stemet frisk ersättning sluft erhållas, men
i och med sådana är också skilnaden från trycksyste met i hufvudsak bortfallen, i det nämligen Häkten, oaktadt den är placerad i utsugning strumman , drager in frisk luft genom intaget.
Af hvad som framhållit s angående vacummet oden framgår, att
elensamma ej kan ant,;es i godhet jämförlig med pulsionssystemet, hvarför det senare således är att föredraga.
Till följd af den höga temperatu r, som så fort påeldning
äger rum, till stor del genom värmestrå lning uppstår i pannoch maskinrum , intaga dessa lokaler med afseende på ventilationen en särställnin g ombord. Förbränni ngen af kolen i eldstäderna drager en oerhörd mängd luft, som till sLörsta delen
betydligt uppvärmd , afgår genom de inre skorstenar ne. I ersättning inströmm ar till följd af tryckmins kningen genom nedgångar och andra öppningar frisk luft utifrån. Den natur·
liga ventilation en sörjer således på detta sätt för en kraftig lufttillförsel till eldrumme n. Måttet på luftväxlin gen därstädes bör
emellertid vara temperatu ren, hvilken ej gärna skall öfverstiga
40° för att i möjligaste mån fria eldarepers onalen från
faran af värmeslag . rrill förstärkni ng af luftväxlin gen i dessa
rum användes för öfrigt utsugning genom den s. k. skorsteusmanteln - mellanrum met mellan ytter- och innerskors tenen samt genom särskilda för aspiration apterade ventilatore r. Andra sådana sörja för ytterligare tillförsel af luft. Skorstens·
manteln och sugventila torerna hafva sina inre mynninga r placerade upptill i eldrumme n, där den varmaste luften håller sig,
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hvilken seHare därför på grund af sin lätthet tager sig ut pådessa vägar. rrilloppsv entilatorer na däremot mynna lågt ned i
rummet. Genom sådana anordning ar kan en kollossal omsättning af luften erhållas, enligt uppgift ända till 60 gånger i
timmen. Då det visat sig fördelaktig t, att å krigsfarty g ej
hafva så mycket ventilator er å öfverbygg naderna, har man på
senare tiden öfvergått till att ventilera också eldrumme n enligt tryckm etoden, h vilket ligger så mycket närmare till hands,
som i alla fall fiäktar äfven förut erfordrats för åstadkomm ande af forcerarlt drag. I maskinrum men äro delarne ofvan grä·
tingen ofta betyd ligt varma och i behof af särskilda ventilationsanord ningar. En stor, för utsugning gängad propellerf läkt
i maskinka ppen har för detta ändamål visat sig fördelaktig.
På samma gång är införande af frisk luft till maskinrum met
nödvändig t. Bästa sättet härför är trycksyste met med fiertaliga
inströmni ngsöppnin gar på lämpliga ställen . De böra hälst ligga
lågt ned och för öfrigt vara försedda med spjäll i och för reglering af lufttillopp et efter behofvet.
En viktig sak å ångfartyg är ventilation en af kolboxarn e,enär, som bekant, kolen kunna utveckla farliga, explosiva ellergiftiga gaser. Det enklaste sättet att lufta desamma är att då
och då öppna dörrarne till eldrumme n samtidigt med att luc-korna till däck borttagas, hvarvid luften tager sig väg från
eldrumme n genom boxarne. På detta sätt erhålles emellertid
endast en intermit.te rande ventilation . För åstadkom mande af
permanen t sådan har man anbringat särskilda utsugning skanaler från hvarje box för sig, hvilka utgående från öfre delen
af densamma leda in i skortensm anteln. Tillförsel af luft åstadkomm es lätt genom afgrening ar från eldrumme ns tilloppsve ntilator er.
De för och akter om maskin- och pannrumm en belägna.
slutna rum i hålskeppe t, där människo r uppehålla sig eller där
luften af annan orsak måste förnyas, böra naturligtv is alltid,
enär de i allmänhet sakna andra öppningar än nedgångsl uckornas, luftas medelst konstgjord ventilation . Sådana lokaliteter äro torpedrum , ammuniti onsdurkar , langnings rum , pro-

-

440-

viantförråd, förbaudsplatser m. fl. Då behofvet af frisk luft
·ställer sig rätt olika på olika ställen af dessa, kan graden af
.omsättning rättas därefter. Pansardäcket och de vattentäta
skotten , hvilka endast böra förses med de allra nödvändigaste
öppningar, vålla härvidlag åtskilliga svårigheter. I vissa mariner lägges hufvudvikten vid att i minsta möjliga mån genombryta tvärskotten, och man anbringar därför multipla, vertikala
trummor genom pansardäck, hvilka lämpligen förenas för
två angräusande rum. I andra, såsom t. ex. den engelska,
.sträfvar man efter att så litet som möjligt rubba pansardäckets kontinuitet, hvarvid således i stället de vattentäta, vertikala skotten måste genom brytas af luftkanalerna. Friskluften
tages i så fall från någon tillförande maskin- eller eldrumsventilator af för ändamälet tillräckliga dimensioner och drifves medelst en under pansardäck belägen fläkt därifrån uti
horizoutela trummor respektive för och akter i fartyget. Till
bortledande af den dåliga luften från rum under pansardäck
begagnar man sig dels af för annat ändamål förefintliga, nödvändiga öppningar i detsamma, såsom langningstrummor och
ihåliga master, dels af di rek ta, i horizontel riktning från rum
till rum gående afloppstrnmmor med mynning uti maskin- och
pannrum , h varest alltid tillräcklig sugning åstadkommes genom
den starka luftutströmningen från sistnämnda ställen. (På alla
ställen där lufttru mmorna genombryta vattentäta skott eller
däck placeras i desamma automatiska eller på annat sätt från
öfverliggande däck igångsättbara ventiler i och för afstängning
vid inträngande af vatten. Om kolboxarne äro försenda med
särskilda luftkanaler, nödvändiggöres dylika ventiler äfven i
dessa).
Uneler det i sydligt belägna länders mariner på grund
af relativt mildt vinterklimat endast rummen uneler pansardäck jämte besättningens logement anses behöfva en effektiv
artificiell venti latiou, måste man hos oss, då ju vintertid kappar, sidaventiler och shyligtbs ej kunna hållas öppna, obetingadt uppställa denna fordran för alla utrymmen inombords.
Endast under sommaren , senare delen af våren och den tidi-
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gare hösten äro vi gynnsammare ställda med afseeud e på klimatet, men såsom i det föregående blifvet framh åll et gihas
äfven då tillfällen. som uppbäfva möjligheterna för naturlig
ventilation och göra artefici ell sådan nödvändig, såsom hårdt
väder och klart skepp .
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Några iakttagelser vid ett tillfälligt besök
å pansarbåten Thordön.
Vid arti ll eriets placering å Thordön, är tydligen samm a
princip tillämpad, som å våra l:sta klass pansarbåtar. Däraf
skulle logiskt den slutsatsen knnua dragas, att dessa fartygscerter äro afsedela att uppträda und er analoga förhållanden ,
d. v. s. i allmänhet und er gång vid strid mot en eventu el
fiend e, hvilket åter har framkallat artilleriets placering symmetriskt å båda sidor, utan tillfälliga uppställn ingsplatser, afsedda för andra möjligen inträffande fall.
N u torde det väl do ck hända, att man måste af stå från
det frestande hoppet att kunna inrangera dessa 2:dra klass
pansarbåtar bland det i vanlig mening rörliga kustförsvaret,
och anvisa dem den plats för hvilken de num era hufvud~ak:
!ige n äro lämpade och antagligen efter ombyggnaden äfven afsedda, uämligen positionsförsvaret eller, i vidsträcktare meuing, lokalförsvaret.
Är nyssnämnda reso nnomang riktigt, torde ej detsamma
helt och hållet kunna sägas om placeringen af det lätta snabbskj utande artilleriet, ty had e i detta, liksom i de ti esta andra fall
den rätta väge n följts nämligen att först klargöra fartygets hufvudsakliga ändam ål och därefter artilleriets placerin g (eller rättare uppställningsplatser för detsamma), hade denna antagligen
blifvit annorlunda. Detta und er den förutsättning att den, r elativt mot hela omändringen, ringa ökningen uti kostnad erna
icke veri<at bä m man de.
Utgå från att positionsstriden blir hvad Thordön är afsedd för, och granska de fall vid hvilka henn es 8 lätta pj äser
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kunna få användning! Antagligen lägges fartyget uti en fast
position , d. v. s. förtöjd ell er till an kars, och lik a antagligt är,
att spring användes för att dels kunna gifva fartyget ett visst
läge i förh ålland e till det lopp, som skall försva ras , dels för
att kunna svänga fartyget och därigenom längre kunna hålla
så mänga pjäser som möjl igt bärande i det kriti ska ögonblicket.
Huru fartyget än lägges, kunna då - i bästa fall - enda st 4 af de 8 lätta pjäserna nnvändas, och vore detta stridssätt fartygets enda, låge den frågan nära till hands: h vartill
tjänar det då att bafva ytterligare 4 st. dylika kanoner omhord? N u är detta icke händelsen, ty andra fa ll Jör u ppträdand et, än i position, kunna ju med liflig fantasi tänkas, och
om deras uppställningsplatser är i så· fall intet att säga.
Men återgå frå n fantasien till verkligh eten , och låt fartyget intaga en position, naturligtvis bälst så om möj ligt, att
det är skyddadt för torp edanfall vid eventuel forcering af det
försvarade loppet ! P å grund af hvad ofvan sagts, invänder
kanske någon, att rätt för eller akter öfver kunna 6 st. 4 7 mm.
k. använd as.
Detta är riktigt - efter ett kritiklöst bedö mande af ritnin gen, men knappast i verkligheten . Kanonbetjäniugarne vid
n:r 3 och 4 (se pi. I) torde icke kunna betjäna si na kanoner
samtidigt som n :r 5 och 6 skjuta rätt för öfver, och minsta
fr ångång af läget - stäfven mot målet - stoppar tvänn e af
fr ånvända sidans pjäser.
Rätt akter öfver kunna, enligt ritningen, n:r l , 2, 5, 6,
7 och 8 skjuta samtidigt.
I verkligheten torde äfven här endast 4 st. kunna uppeh ålla elden, om det nu blir n:r 5, 6, 7 och 8 eller n: r l, 2,
5 ocb 6 må vara likgiltigt, all den stund tornkanon erua i denna
riktning icke kunna användas, hvarför ett dylikt läge aldri g
bör väljas, om det kan undvikas.
Tvärs ut kunna <l pj äser användas, men fordras icke
stor riktning för öfver för att n:r 7 och 8 skola stoppa n:r 5
och 6 eller själfva tvingns inställa eld en.
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Utan större kostnarl och utan att ändra nuvarande uppställningsplats er (se pi. I), torde emellertid lätt kunna arrangeras så. att, när fartyget i enlighet med hvad ofvan sagts intagit sin position, samtliga 8 st. n mm. k. kunna längre eller
kortare tid deltago uti elden (se pi. II).
För detta ändamål beböfver öfverbyggnade ns däck utdragas nästa n ända akter ut, väl uppställas och förstärkas , och
å detsamma placeras 3 st. reservkanone r, apterad e att kunna
användas för enelera sidans 3:ne kanoner å öfverbyggnade n,
t . ex. n:r 4, 6 och 8, då styrbordssiJan är positionssida. Ytterligare en reservplats anordnas å 12 cm. tornet för den af
bryggans tvänne kanon er, hvilken eljest icke skulle komma
till användning, i föreslagna fall n:r 2.
Skulle detta senare af ett eller annat skäl icke låta sig
göra eller anses lämpligt, bör utan svårighet plats kunna beredas å öfverbyggnade n akter om styrtnrnet, ungefär såsom af
pi. II framgår, men måste då naturligtvis tvänne koner, en å
hvarclera sidan, uppställas.
Därjämte vore antagligen lämpligt flytta in n:r ö och 6
något, hvilket skulle gifva n:r 7 och 8 behötlig ökning af skjutvinklame för-öfver , utan att verkliga skjutvinkeln för förstnämnda pjäser därigenom nämnvärdt förminska,, ty rätt föröfver kunna dessa pjäser i alla fall icke skjuta samtidigt med
n:r 3 och 4.
Öfverhyggnade ns utdragna däck, till ungefär samma bredd
som den nuvarande akterkanten, finge ett lämpligt och stadigt
stöd uti rundhuset akter ut och bör icke komma att bindra
nuvarande anordningar för båtames in- och utsättning, ej häller taga nämnvärdt vindfång eller elj est vara hinderligt.
U tan att sålunda beböfva rubba nuvarande uppställningsplatser, hvilka ju i vissa fall kunna bafva skäl för sig och
därför böra bibehållas, erhålles genom ofvan föreslagna ändringar ett position sfartyg, som i de flesta fall kunde använda nllt
sitt artilleri, utan att i något läge blifva scimre försvaradt än
hvad det nu är.
Ligger fartyget därjämte, såsom förut antagits, för sprin g,
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så att det genom förhalning kan låta samtliga pjäser bära:
längre tid än eljest, är ju icke så litet vunnit genom att ha
8 st. i stället för 4 st. 47 mm . k. i elden.
Thordön (och systerfartyget Tirfing lika ändrad t) vore då
antagligen en ganska såväl värdefull som välkommen förstärk-ning för det fort , som nu har sig anförtrodt bevakningen af
stora inloppet till en af våra örlogshamnar, och hvilk et, då
det gäller hindra fientliga jagares eller torpedbåtars forcering;
af loppet, tord e få anses vara skäligen klent utrustadt.
C. A. V.
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Rysk-japanska kriget.
Af

H. Elliot.

(Fo rts. från sidan 339.)

Natten den 26-- 27 juni afsänd e viceam iral Togo 12:e
torped båtsdi vision en mot Port Arthu r. Ett stort fartyg
, bvilket sederm era har visat si er vara minut läggni ngsfar tyget
Amur,
b
..
spräng des i luften och sjönk under Gyllen e berget . Afven
en
rysk jagare säga sig japane rna hafva sänkt. De japans
ka torpedbå tarna möttes af en häftig eld såYäl fråu land som
från
de ryska jagare , hvilka utsänd es mot dem, och ledo
en förlust af 14 döda och 3 sårade .
Den 28 juni afgick den ryska jagare u, L ejtenant Burjct
koff, under rägn och tjocka från Port Arthu r för att
öfverför~
depesc her till genera l Kurop atkin. Jagare n stötte på
grund 1
närbet en af hamne n, men kom efter tvänne timma rs
arbete
åter loss ocb fortsat te sin färd. Då tjocka n lättade , upptäc
ktes den af några fientliga jagare, men tack vare sin höga
fart
lyckad es dock lejtena nt Burjak off undko mma dessa och
välbehållen anländ a till Niutsc hvang den 29 juli. Den 3
juli var
n åter i Port Atbur utan att på återvä gen haha stött
b
J·ao·are
på några fiender.
Den 2 juli på aftone n synas några japans ka jagare hafva
visat sig i inlopp et. De blefvo beskju tna och enligt
ryska
uppgif ter skola två af dem h afva sänkts och en svårt
skadat s.
Den 5 juli stötte under tät tjocka i Talien vanvik en det
j~:o,panska kustfö rsvars fartyg et Kaimo n på en rysk
mina och
.sjönk. Större delen af fartyg ets 230 man starka besätt
mng

lyckad es man rädda, men chefen, hvilke n frivilligt sökte
döden, och 21 man drunk nade.
Vladiv ostoke skader n, som efter sin lyckad e kryssn ing
i
Korea sunde t i midten af juni , den 20 i samm a månad
anländ t
till sin bas, lämna de efter kort tid åter densam ma. Eskad
ern
bestod nu utom af de tre kryssa me Rossij a, Gromo
boj och
Rurik äfven af transp ortång aren L ena samt 10 torped båtar
och
var fortfaranclB ställd under viceam iral Besobrasoffs befäl.
Den
30 juni på morgo nen visade sig de ryska fartyg en utanfö
r Gensan, och torped båtarn a jämte transp ortfar tyget Lena,
under
befäl af kapitä n l ranga Raden , insänd es i hamne n.
Där anträffad e do japans ka ångare n Koun Maru på 2,876 tons
och
€n mit1dre skonar e, h vilka, sedan deras besätt ningar ilands
atts,
uppbr ändee . Alven en del vid strand en befintliga pråma
r och
småfa rtyg förstördes. U n der det att ryssam e voro syssel
satta
med sitt fönstörelsearbete, blefvo de utsatt a för eld fråu
de i
Gensa n station erade lancltr uppern a. Dessa senare funno
dock
snart för godt att draga sig undan , då den ryska torped båtsflo
ttiljen
öppna de eld. Sedan ryssam e lossat cirka 200 skott, återvä
nde
torped båtarn e och Lena till Vladi vos tok . Anfall et på
Gensa n
hade icke atiöpt utan förlust ·- torped båten n:r 20-±
råkade
på grund i hamne n. Den kom visserligen snart loss och
fick
bogse rtåg från ett annat fartyg , men måste seelermera
i öppna
sjön sänkas , enär den allt för mycke t hindra de flottiljens
fart .
De tre kryssa me Rossij a , Gromo boj och Rurik fortsatte,
sedan torped båtsflo ttiljen återvä ndt, ostvar t mot Korea
sunde t
och kl. Gt. e. m. siktad e den Kamim mas eskade r, lwilke
n för
tillfället utgjor des af de -! pansa rkryss ame Ivate, Izumo
, Yakumo och Azum a, de 7 pansardii.ckskryssarne Takas ago,
Kasag i,
Chitos e, St1ma, Akaschi, Nitaka och 'l,sush ima samt 2
torpedbåtar. Den napan ska eskade rn befann sig midt emella
n öarne
Iki och Tsusb ima, då den upptäc ktes af ryssar ne. Don
började genas t förfölj a Besobrasoffs fartyg , hvilka omede lbart
vän·de och satte nordos tlig kurs. Som afstån det var omkri
ng l 0',
.och det snart börjad e mörkn a, lyckad es dock aldrig Kami
mma
oaktad t sina fartyg s högre fart komm a sina fiender inom
verkTidsh·i ft i Sjö,väseJulet.
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samt kanonhåll, och efter ett par timmars gftng samt några
resultatlösa skott upphörde förföljandet. Kl. 8 e. m. gjorde
från ön Tsushimas nordpy nt Il japanska torpedbåtar ett anfall förifrån mot de ryska kryssarne, men detta misslyckades
och enligt rysk uppgift skola två fientliga torp edbåtar därvid
hafva sänkts. Då torpedbåtsflottiljen därefter styrde ned mot.
sin egen hufvudstyrka, togos de i mörkret för ryska och blefvo
beskjutna . De med hög fart framgåend e ryska fartygen ändrade efter japanernas torpedbåtsanfall kurs, och följande dag:
had e Kamimuras fartyg förlorat all känning med dem. Strax.:
norr om Koreasundet uppbringade den 2 juli Gromolloj engelska 3, 740 tons ångaren Cheltenham, h vilken var på väg till
Fusan i Korea med järnvägsmaterieL Den 4 juli anlände
Cheltenbam under ryskt befäl till Vlaclivostok, ocb följ,ande
dag 1voro äfven Rossijn , Rurik och Gromoboj i hamn.
Efter Dalnis besättande de sista dagarna af maj kvarstod japanska belägringsarmen å linjen Dalni-Sauschilipu tilL
midten af juni. Und er denna tid synes Olms (II) arme hafva
aflösts af Nogis (III). I n1idten af juni framryckte japanerna
åter utan att röna vidare motstå nd till linjen Yikchen-tse Hsikubukten. Under denna rörelse synas både ryssarna och
japanerna till stöd för sina längs kusten marscherande fl yglarhafva begagnat kanonb åtar och torpedbåtar. Någon allvarlig
strid mellan de båda fientliga styrkornas fartyg ägde etnellertid icke rum.
Den 26 juni gick japanska belägringsarm en i tre k0~on
uer, en längs hvardera kusten af Liaoteschan-halfön och en i
dess midt, till anfall mot ryssarne. Härvid understödeles södra
kolonn en af torpedbåtar. Japanerna kommo södem.t ända fram
till floden Lungvangho, men den 3 och 4 juli återtogo de ry-ska laudtrupperna, und erstödda af Novik och jagarne, vänstra
Lungvangho-stranden, och ända fram i slutet af juli förblef
japanernas hufvudställning några kilometer ost om denna flod ..
Under juli månad, då japanska flottan fortfarande med alL
makt längs båda kusterna af K van tunghalfön uppehöll den
blockad, de i slutet af maj proklamerat. rörande denna halfö,.
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föreföllo några smärre operationer af deras fartyg understundom i samband med landttruppernas rörelser . Den 5 juli hade
japanerna lyckats uppföra ett batteri å nordostsidan af Takuschanberget, men den 7 utgingo Novik och fyra ryska kanonbåtar från Port Arthur och besköto häftigt detsamma, hvarpå
ryssames stormkolonner eröfrade batteriet. Natten den 89 juli uärm ade sig sex japanska torpedbåtar inloppet för att
om möjligt anfalla vaktskeppet, bvilket uppehöll sig utanför ett
nyligen till hamnens skydd i utlopp et ntlagdt starkt bomstängseL
Det lyckades dem <lock först i dagningen den 9 få sikte på
detta , och det anfall som ' uå gjordes , hade intet resultat . Torpodbåtarne, hvilka blefvo häftigt beskjut.na, fingo två man sårade. Kl. 7 f. m . srunma dag utgingo slagskeppet Poltava,
kryssame Bajan , Pallacia och Novik, två kanonbåtar och sju
jagare, föregångna af svepningsbåtar, från Port Arthur. De
arrföllos först af en del japanska jagare och utsattes sedermera kl. 2 e. m . för eld äfven från en del af Togos lätta kryssare med den påföljd att de klockan 4 e. m . återvände in i
hamnen .
Mot midnatt d en 10 juli närmade sig den japanska 6:te
torpedbåtsdivisionen Port Arthur. Två af torpedbåtarne affyrade siua torpeder mot den vakthafvande kryssaren men
utan r es ultat. O aktad t häftig beskjutning synas torped båtame
icke hafva tagit någon som hälst skada.
Den 13 juli blef engelska ångaren Eipsang sänkt utan för Port Arthur, af en rysk torpedbåt, som trodde ångarenvara ett japanskt transportfartyg. Af besättning och passagerare lyckad es man visserligen rädda större deleu, däribland
alla europeer, men många kineser drunknade . Den 16 juli
beslagtog den som hjälpkryssare utrustade japanska ångaren
Hongkong ltfar·u engelska handelsångaren P eiping vid Kap
Schangtung. Åtlgaren, som var på vi:ig till Port Arthur med
krigskontraband, fördes till Sassebo.
Den 24 juli klockan 3 på morgonen råkade under tjocka
en japansk afdelning, bestående af 14:de torpedbåtsd ivisionen,
två små kanonbåtar jämte en del af slagskeppens vedettång-
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slupar, på några ryska jagare. De afsköto tre torpeder nJOt
de fientliga jagurne med elen påföljd att Lejtenant Bnrjakoff
sjönk och två andra båtar skadades svårt. Samma dag had e
från Port Artbur afgått två af civilpersone r helt och hållet
upptagna ångare und er betäckning af en jagare. Då tjockan
plötsligt lättade, upptäcktes kon vnjcn af de ja panska b lockadfartygen, och d e tre ryska fartyge n togos af japan erna samt
fördes till deras bas vid E !l iotöarne.
Under juli månad intriiJfade i Höda hafvet en del bes lagtagand en af neutrala fartyg , hvilka i'ramkallacle Ji[-Jiga protester från de intresserade makternas sida och höllo på att
leda till allvarliga internatione lla förv ecklingar.
Första dagarue af juli had e de båda ryska frivilliga flottan tillbörande ångarne Smolensk och Petersburg lämnat Oclessa.
Den förra mätte 12,000 den senare 9,600 tons. Bestyckning en
bestod af resp. 23 och Hi kanoner af J 2 cm. och lägre kaliber. 'l'ill dess fartyg en den 10 juli passerat Suezkanalen fördes hand elsflagg, men väl utkomna i Höda hafvet hisead e de
örlogsHagg och började visitera alla mötande fartyg. Isynnerhet väckte härvid beslagtagnu det af engelska ångaren ~Malacca
och borttagande t af posten å tyska ångaren Prinz Heinr·ich
berättigadt uppseende.
Den 14 juli anhöll Petersburg 70' norr om Perim Peninsular-and Oriental-lini ens ångare 1\'[alacca, stadd på resa till
'Singapore. Som fartyget med förde ammuuition , sattes, oaktadt kaptenens protest, en rysk besättning om bord på ångaren,
hvilken återsändes till Suez und er r ysk flagg. Här landsa ttes
passagerarn e och därefter fortsattes till Alger. Först efter Englands al lvarliga protest blef Malacca, hvilkens ammunition slast
tillhörde brittiska regeringen och skulle befordras till Hongkong, den 27 juli frigifven i Algers hamn.
Å tyska postångaren Prinz Heinrich, hvilken den 15 juli
anhöll s af Smolensk, beelagtogs hela deu för Japan bestämda
posten bestående af 33 postsäckar, hvarefter ångaren fick fortsätta. Smolensk behöll två postsäckar och lämnade resten föl-
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jande dag till engelska ångaren Perim, destin erad till Bombay.
Mot detta beslagtagan de protesterade tyska regeringen .
I öfrigt. vi siterades deu 11 juli engelska ångarne M enelaus och vVeipan, elen 19 engelska ångarne vVoodcock, Ceylon
och Dalmedia samt elen 2-l juli Oity of Agra.
Den 23 juli beslagtogs t.yska ångaren Scania och de följttncl e dagarna cle tre engelska ångame Arclova, Halsatia och
Formosa. Dessa frigåfvos dock snart.
Den ö augusti lämna(l e ändtli gen Petersburg och Smolensk Höda hufv et och styrde ut i Indiska ocea nen.
I rnidten af juli var Vlaclivostok eskaclern för femte gånge n äter redo att begifva sig ut på kryssning. Sedan man
lyckats fiottaga Bogatir och inbogsem elensamma i hamn för
dockning, blef amiral Jesse n åter befälbafvare för de tre öfriga
kryssame. Under det amiral Kamimura fortfarande låg på
bevakning i Koreasunde t , ville den ry ske högste befälhufvare n
till sjöss begagna tillfället att med nyssnämnda trenne snabbgående far tyg skada Japans alltmer ökade förbindelse med
.Arnerikn, och Jessen erhöll så lund a ord er att utgå i Stilla
oceanen och operera pi't fiendens östra kuster.
Den 20 juli lämnade Jessen VIadivastok och styrde mot
Tsugarusun det. När detta sund passerats, påträffade ryssa me
till en början el en lilla ja panska 319 tons ångaren Talcashima
l.Iaru, hvilken bland annat h ade ombonl en del minladdningar. Dess besättning erhöll ord er att gå i båtarneoch begi[nt
sig till närmaste land . Seclan denna befallning utförts, sänktes Takasl1imo Maru . Omedelbart efter nyssnämnda fartygs
sänkande stoppades och visiterades engelska ångaren Sarnara.
Denna , bvilken var på väg till Muroran för att inta ga kollast,
frigaf,;; af ry ssarne , enär hon ej had e tillräckligt med kol ombord för att nå ryskt territorium. Afven elen lilla japanska
kustå ngaren Kiodunyo 1liar-u heJdades under elen 20, men tillläts forts ätta, då flertalet af dess omkring 60 passagerare utgjordes af k vin nor
Kursen änrlrad es snart till sydlig, och följande dag den
21 juli påträffades och sänktes, seelan folket borgats, två ja-
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panska skonare, lastad e med fisk och salt. Den 22 juli auhölls 100' norr om Jokohama den från Amerika kommande
tyska ångaren Arabia om 4,438 tons. Som fartyget var lastadt
med järnväg~materiel och mjöl för japanska hamnar, sattes
rysk besättning ombord, och fartyget sändes till Vladivostok .
Ej långt därefter påträffades 30' nord om Tokiobukten enaelska 7,200 tons ångaren Calclws med en last af mjöl, ball:ar,
maskindelar m. m ., delvis afsedel för japanska hamnar. Oaktadt svår sjögång lyckades ryssame få en besättning om bord
på densamma, hvarefter den liksom Arabia stvrde för Vladivostok. Detta hade skett på förmiddagen. På" eftermiddagen
sänktes japanska 1,-WO tons ångaren Hiogo J.l1.aru. Kursen
sattes så västlig.
Den 23 juli klockan half 8 på morgonen siktade amiral
J essen en stor å.ngare, hvilken befanns vara engelsk. Den
hette Knight Commander, 111ätte 4,300 tons och var på väg
från Newyork till Yokohama och Kobe med bland annat en
stor mängd järnvägsmaterieL Enär fartyget ej hade nog kol
ombord för att taga sig fram till rysk hamn, beslöt amiral
J essen sänka detsam ma, h vilket ock utfördes, sedan alla ombordvarande öfverfl.yttats till de ryska kryssarne. Vid middagstiden påträffades oeh sänktes tvänn e med salt lastade japanska skonare. Klockan 3 e. m. mötte ryssame och visiterade engelska ångaren Tsinan, på väg tiil Y okohama. Som
intet kontrahand påträffades, frigafs ångaren, sedan Knight
Commanders besättning satts om bord å densam ma. På morgonen den 2-! juli anhölls tyska ångaren Thea om 2,00U tons
på resa till Yokohama med fisklast. Tbea liksom Knio·bt
Gomb
mander hade för litet kol för färd till rysk hamn och sänktes,
sedan besättningen bergats af rvssarne.
Änd~ till den 27 syues Vladivostokeskadern hafva oppehallit sig 1 närheten af Tokio-hukten. Den 30 juli passerades
Tsngarusundet på återväg, och den l augusti var amiral Jessen med sina tre kryssare åter i Vladivostok.
Den 28 juli hade Arabia anländt till denna plats. Calchas, som uppehållits af dimmigt väder, ankom icke förr äu
o
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den 8 angusti. Arabias last konfiskerades till större delen, meti
ångaren själf frigafs .
Som synes, förmådde japanerna icke uträtta mycket för
att hindra Jessens framfart. När den ryska eskadern första
gången passerade Tsugarasundet telegraferades därom från
Hakorlate till Tokio, och därifrån gafs order till samtliga kuststäder att hejda utgående fartyg . En från Hakodate utsänd
afdelning torpedbåtar uppnådde aldrig den ryska eskadern. Då
J essen återvände tyckes dock en del japanska fartyg hafva
varit samlade i Tsugarnsund et. Den ryske amiralen rappor
terar åtminstone att han på norra sidan under land sett en
kryssare, antagligen Takao, samt tre torpedbåtar och ett riggadt örlogsfartyg jämte 4 torpedbåtar, äfvensom på södra sidan kustförsvarsfartyget Saiyen. J apanerna anföllo emellertid icke .
Denna Vladivostokeskaderns kryssning hade förorsakat
japanerna stora förluster såväl direkt genom förstörande af
deras fartyg, som mer indirekt, genom att åstadkomma ett afstannande af Japans sjöhandel under lång tid. Sänkandet af
den neutrala ån~aren Knight Commander väckte stort och' berättigadt uppseende i Europa och föranledd e en skarp protest
från Englands sida. Thea, hvilket fartyg var i tjänst hos ett
japanskt bolag, kunde däremot icke betraktas som neutral.
Kanonbåten Sivutsch hade, såsom i det föregående Glifvit nämndt, sedan krigets början legat i Niutschvang, hvarest
dess besättning användts att minera f-lodens mynning.
I slutet af juli, då japanska II armen kommit upp mot
denna stad, upptogo japanerua de utlagda minorna, och omedelbart innan de den 2 augusti inryckte i staden, sprängdes
på general Kuropatkins order Sivutsch i luften, och dess besättning skickades till Vladivostok.
Under hela juni månad gjorde den japanska belägringsarmen vid Port Arthur upprepade mindre angrepp mot de ryska ställningarne, hvarvid isynnerhet det nordost om staden
liggande V argberget och Gröna berget voro mest ntsatta . Först
::len 26 juli synas de emellertid hafva skridit till ett allmänt
angrepp, men detta blef så mycket intensivare .
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Angreppe t förberedde s genom en häftig artillerield den
25 på eftermidd agen. Den 26 på morgonen började an fall en
på kustfarten , och snart rasade striden öfver hela linjen från
Ya pilasaberg et till höjderna vid Lnngvang tang. Vänstra flygeln und erstödd es af örlogsfart ygen, men elden från fästningen tvingade snart dPssa att draga sig utom s kotth åll. R yssa m e utsänd e kryssam e Bajan , Askold, PaJlada och Novik
j ämte några kanonbåta r att beskjuta fle japanska ställninga rDe. Till anfall mot de ryska fartyge n framsände s från japan sl<t håll slagskepp et Chi n- Y en, 5 pansardäckskryssare, däribland Itsukushi ma, Matsushim a och Chiyoda samt åtskilli ga
jagare. En liflig eldstrid uppstod . Slutligen träffade ett skott
från en 20 cm. kanon å Bajan Itsukushim as akterskep p och .
synes där hafva förorsakat stora hafverier, ty samtliga japanska fartyg drogo sig strax efteråt åter ut till sjöss. Und er
denna reträtt stötte Chiyocla på en rysk mina, som explodera de und er dess styrbords bog. Kryssaren inbogsera des i sjunkande tillstånd i Ta lienvan vi ken, där den provisoris kt tätades,
och hvarifrån den sedermera öfverförde s till J a pan för reparation. Ett skott från ett af batteriern a i land åstadkom ett
svårt hafveri på en japansk kanonbåt.
Under h ela den 26 fortgick artillerield en å landfronte n,
och tidigt på morgonen den 27 juli påbörjad es den åter . U nder sistnämnd a dag gjordes en mängd stormangr epp af japanerna mot ryssames linj er. De tillbakaslo gos samtliga med
stora förluster för de anfallande . Till und erstöd åt ryssa m es
högra fiygel uts ki ckad es und er befäl af konterami ral R eetz enstein, hvilk en förd e sin flagg på Bajan, denna kryssare jämte
Pallad a och Askold, slagskepp et , Retvisan och några mindre
fartyg. Befälet öfver de mindre fartygen, hvilka utgjordes af
Novi k, två kanonbåta r och tolf jagare, fördes n ärmast a f konteramiral Lesllinski. Då den japanske högste befälhafva ren
af fruktan för minor icke vågade sig för nära kusten m ed sina
större fartyg , fingo ryssarn e ostördt bombarde ra japanerna s
ställnin g vid Lungvang tang. Klo cka n 3 e. m . begåfvo sig de
ryska fartygen åter in i hamnen; därvid stötte Bajan på en
mina och fi ck några rum vattenfylld a, men kunde dock hålla
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sig f:l ytand e. Hela den japanska flottan vid Port Arthur: 4
slagskepp , 4 patisarkry ssare , lO pansardäc kskryssare och n ära
50 torpedfart yg var und er denna dag synlig till sjöss.
D en 28 fortsattes kampen med stor häftigh et, utan att
dock r yssa m e kund e tvingas att uppgifv a sin för svarsställn ing.
Först den 30 lyckades j apan erna efter en förtvifiad strid, hvari
iifven en del farty g deltogo, intaga r yssam es viktigaste punkt,
Vargb erget, hvarvid Stössel gaf befallning om att draga sig
tillbaka till d en sista ställninge n, de permanen ta verken.
F örlustern a i folk voro enorma , isy nn erhet å de anfallandes sida. Ryssarne förlorade närmare 2,000 man och japanerna had e med säkerh et öfv er li'J,OOO man döda och sårade.
Geno m eröfringen af Vargberg et had e japanerna fått en
uppställni n gspl ats för sitt belägrings artilleri från lwilken detta
kunde beskjuta hamn en och de däri befiutliga fartyge n . De
första dagarne af augusti började också belägrings arm ens kanoner rikta sin eld mot Vithöfts flotta, och snart nog blef
denna på grund däraf tvingad att lämna sin bas. I öfrigt
fortgi ck operatione rna mot landfronte rna med oförminsk ad ifver.
Den japanska linjens högra fl ygel framflytta des genom eröfrin gen af terrängen mellan Vos111i Korabl ej-b ukten och Louisabukten till den sistnämnd a. Hii.rvid biträdd e fartygen genom
att nattetid ilandsatta trupper m ellan de båda nyssnämn d a vikarne. Den 8, !:J och 10 augusti gjorde japanerna upprepade
angrepp mot de ryska ställninga rn e, h vilka alla med stor::t förluster för a ngriparn e tillbakaslo gos.
lunan h ela ryska flottan sökte bryta sig ut, voro dess smärre
fartyg ständigt i rörelse. Så tillb akaslogs den l augusti ett
af en del ryska jagare och kanonbåta r för etage L utfall. Den
6 augusti lämnad e 14 ryska jagar e hamn en . De delade sig
i tre grupp er . En grupp af 4 jaga re sty rde sydvästva rt, en
på 7 sydvart och de återståend e 3 ostvart. De sistnämnd a.
angrepos klockan 4 e. m. af de japa nska jagarne Akebona
och Oboro, m0d hvilka senare äfven Ikaza ki förena de sig, och
tvingades att åter närma sig sina kamrate r, hvarefter samtliga
de r yska jagarne kl. 6 e. m. drogo sig in i hamnen.
(Forts.}
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Kungjorda patentansökningar.
Litte ratu1·.
{Mecldelaclt genom Th. vVawrinskys patentbyrå, Stockholm,
som ombesörjer afskrifter af ansökningshandlingarna, kopior
af tillhörande ritningar och invändningar mot meddelande af
patent.)
Datum.

l

Diarii·n:r.

Uppfinningeils art.

Anordning vid la vett<cr, iL-B. N ordiska Artilleri verkstäder, Finspong.
29 l 4 05
828104 Anordningar ..vid lifräddningsbåtar, F.
E. Siden, Ostergarnsholm, Kattham marsvik.
1572/04 Anordningar vid skeppskompasser, G.
615 05
E. Herrick, Wheaton, II.
6 l 5 05
2304/03 Styrmekauism för fartyg, Electric Boat
C:o, New York, N. Y.
05
Propeller,
Friedrich August, Storhertig
1086/04
%
af Oldenburg, Oldenburg.
1252;'04 Anordning till förhindrande af fmtyo·s61- 05
"
kollisioner, H. Berglund, Stockbol~1.
17 l 6
1475 i03 Anordning för att inställa en till undersökning och fotografering af hafsbottnen tjänande apparat i sned ställning, G. Pino, Genua.
17
16
1375104 Skottdörr, P. Grii.nwald & R. Gri:invrald, Witben a. D. Hubr.
931/04
Anordningar vid fartyg för att åstadkomma ljudvågor i vatt8l; . Submarine Signal C:o, Boston.
23
82105
In~trument för att mäta vattenståndet l
16
1 fartyg.
S. J . Andersson, Göteborg .
Under två veckor från ofvanstående data kunna invändmngar mot dessa ansökningar ingifvas till Patentverket.
22 4

05

143/04
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Kustförsvarets taktil< af major John P . \Visser, Artillery
Corps, U. S. A. Öfversatt af underlöjtnanten vid Kuugl. kustartilleriet Carl von Rosen.
Major vVissers arbete, The Tactics of coast defence , som
detta år, under titel Kustförsvarets taktik, utkommit i svensk
öfversättning, utgafs redan i juni 190::?. Afsikten med arbetet
har enligt författareus företal varit att fylla en lucka i den å
engelska språket befintliga militärlitteraturen, bvilken enligt
författar ens utredning synes, hvad angår kustförsvaret, hafva
varit synnerligen mager. Arbetet gör sålunda knappast anspråk på att komma fram med några verkliga nyheter, utan
snarare att i en till ett helt sammanförd framställning gifva
den amerikanske läsaren till lifs viktigare och mera uppmärksammade delar af elen litteratur angående kustförsvaret, som
å andra språk fhmas tillgänglig. Författaren uppräknar äfvenledes i företalet siua bufvuclsakliga, till ett trettiotal uppgåenda, källskrifter. Främst på denna lista möter oss kapten
Mielichhofers arbeten, och att dessa i mycket hög grad utöfvat
inflytande på vVissers arbete, i synnerhet dess första kapitel,
framgår med all tydlighet, och i företalet får man äfven ett
direkt erkännande häraf.
Som en i detalj gående redogörelse fär bokens innehåll
skulle blifva allt för omfattande, anföres i stället bär nedan
de olika kapitlen och deras öfverrubriker, hvilket torde gifva den
kortaste och bästa orienteringen om arbetets omfång och uppställning.
Inledning, angifvande hufvudsynpunkter vid sjö- och
kustförsvarets anordnande samt vid bestämmandet af de punkter på en kust, hvilka böra befästas.

~

.

-458-

Kapitel 1. Strategiens och taktikens grundregler tillämpade på kustförsvaret.
Kapitel 2. Stridsmedel.
Kapitel 3. Läget af batterier och fort.
Kapitel 4. Kustartillerimateriel.
Kapitel 5. Kustartilleriets organisation.
Kapitel 6. Utbildningen vid kustartilleriet och dess öfnmgar.
Kapitel 7. Kustförsvarstaktik; olika au fallsformer.
Kapitel 8. Kustförsvarstaktik; försvar mot blockad och
bombardering.
Kapitel 9. Kustförsvarstaktik; försvar mot andra ::mfallsformer än de i kapitel 8 behandlade.
Kapitel 10. Kustförsvarstaktik; kombinerade land- och
sjöoperatio ner (landstignin gsoperationer). Slutord.
Författaren har ej fullt lyckats samarbeta och sammanföra utdragen ur sina många olika källor, utan förefalla dessa
ofta nog väl löst fogade till hvarandra, hvaraf följden bland
an nat blifvit ideliga återupprepni ngar, hvilka på läsaren verka
ganska tröttande.
I arbetets slutord framhålles särskilclt, att detsamma afhandlar kustförsvaret och ej blott hamnförsvaret, bvilket visserligen framgår af de sista kapitlen, men dessa äro ej vidare
digra och inskränka sig hufvudsakligen till att i stö rsta allmänbet redogöra för de dispositioner, som i olika fall böra
vidtagas, framför allt af armen, hvarYid äfven beröres anorduandet af större landstigningsoperationer -sannolikt på grund
af det 1902 i friskt minne kvarstående 1898 års krig. I öfrigt
förbigås fullständigt redogörelsen för de mar i t ima operationer,
som väl skull e fylla sin plats i ett arbete, som gör anspråk
på att ventilera kustförsvaret och ej blott bamnförsvaret.
Arbetet utkom, som sagc1t, redan 1902 oc h är sålunda
tre år gammalt, bvaral' med nödvändighet följer, att en del
af de uppgifter och åsikter, som författaren uppställer el ler
återgifver, behöfva, särskildt på det tekniska området, något
modifieras för att fullt öfverensstämma med de resultat, !war-
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till mau efter ytterligare tre års arbete or~h utveckling kommit.
Emellertid torde detta i rin ga mån minska bokens vär de.
Visserligen har under de senare åren err del tidslo ifter
med sina artiklar bidragit till en väseutlig ökning af den äfven
»in ternationellt» taget skäligen magra kustförsvarslitteraturen,
och sålunda haha i detta hänseende förbålland ena ändrats ti ll
<:Jet bättre, dock torde ännu The Tactics of Const defence hafva
en plats att fylla.
Som det törbända knu vara af intresse att se kapten
Mielichhofers åsikt om \Yi ssers arl.Jete, anföres här nedan , bvad
11. härom skrifvit i företalet till sin 1903 utkomna bok >> Der
Ki.1stenkrieg".
In meiner Broschöre »Di e E.i.i.stenartilleri >> hah A ich die
Zusage gemacht, alle bisheri gen Arbeiten in ein grösseres \Verk
zusammen-zufassen.
Diese Zusage ist nun mit dem vorliegenden Bnch eingelöst und hi ermit das erste zusammenhangenden W erk il ber diesen Gegenstancl in deutsher sprache geschaffen, wozu ich noch
bemerke, dass das vor kurzem YOU einem amerika nischen Major in englischer spraohe ausgegeben Erstlingswerk Li.ber dieses
Tbema keine Originalarbeit, sondem eine mit meiner Bewilleguug erfolgte Ub ersetzung meiner bisherigen i\.rbeite n, ist.
Som synes är M:s uttalande rätt kärft, ocl1 detta i trots
af att W. i företalet till sitt arbete ägnar Hauptman Mielichhofer många erk ännsamma och smickrande ord, ja, till och
med kallar honom Colonel .Mielichhofer.
Den svenska upplagan af arbetet är i det stora hela en
trogen bild af originalet. Dock är öfyersättningen på en del
ställen ej fullt lyckad, och öfve rsättaren har äfven i sitt arbete
gjort sig skyldig till direkta misstag såsom t. ex. i fråga om
projektiler och dess sprängladdnin,gar å sid . 92 (originalet
sid. 112).
Ehuru öfversättningen sålunda lider af ofvan antydda
svagheter, får man vara und erlöjtnant von Rosen tacksam för
det arbete han nedlagt, lwari genom han gjort en början, hvilken, som man får hoppas, manar andra till efterföljd, att till
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svenska språket öfverflytta de ntländska arbeten inom dett a
område, som kunna vara förtjänta af en allmännare spridning
bland för vårt kustförsvar intresserade.
»Maritima operationsbaser » af kaptenen vid kungl. ft(lttan
Claes Lindsström, Marinlitteraturföreningens förlag. Stockholm 190ö. Pris 2 kronor.
Såsom författaren framhåller i förorclet är afsikten med
detta arbetes publicerande att söka lämna en någorlunda allsidig utredning rörande maritima operationsbasers allmänna
beskaffenhet och egenskaper och detta så mycket hälh·e nu ,
som frågan om anläggandet af en tidsenlig örlogsstation i
Stockholms skärgård allt tydligare trädt i förgrunden .
Efter att i första kapitlet hafva läm n at en allmän beskritning öl"ver maritima operationsbaser samt de faktorer, som inverka på värdet af desamma, öfvergår författaren i nästa kapitel till att närmare granska dessa faktorer och såsom en följd
häraf gör sig en viss gruppering af baser gällande.
Den första gruppen omfattar alltså de så kallade primära
operationsbaserna, för hvilka nu närmare redogöres; därpå
komma de sekundära och tillfälliga baserna, som behandlas i
följande bpitel, hvarefter i arbetets återstående del lämnas en
kort beskrifning öfver de maritima stormakternas nuvarande baser.
Boken utgör en öfverskådlig sammanfattning af en hel
del utländska arbeten inom samma branch och rekommenderas åt alla dem hvilka intressera sig för sjömilitära spörsmål.
»The Russo --Japanese War» of Kinkodo C:o . Del I - VII.
Tokyo 1906. Rikt illustrerad . Publiched byKegan Paul, Trencl~,
Trubner & C:o Ltd , London . (Fritzes bokhandel, Stockholm) .
Detta arbete, hvaraf VII delen nu utkommit utgör dels
en synnerligen intressant historisk återblick på .Japans utveckling i militäriskt hänseende från äldsta tider , sa mt dels en icke
mindre fängslande skildring öfver rysk-japanska kriget såväl
till lands som sjöss; dock icke såsom någon sammanhängande
krigshistoria utan fastm er i form af lösryckta bitar, tillsynes
grundade på officiella rapporter med tillägg af ftera spännande historietter , som vittna om dödsförakt och hjältemod å såväl rysk som japansk sida.
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