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Ny metod för bestämning af ortlinjen. 

Uti Comptes rendus de l'Academie des Sciences och 

R evue Maritime, har Capitaine de fregate E. Guyou anfört ett 

n ytt eller snarare förbättradt tillvägagångssätt vid beräknin

gen af de element, som äro erforderliga för konstruklionen 

af ortlinjen enligt h öjdmetoden (Melhode Marcq de Saint

Hilaire). Som torde vara bekant, är den sistnämnda ort

linj emetode n betydligt öfverlägsen all a andra bruldiga, !war

för den ock vunnit en stor terräng hos navigatörer af alla 

nationer. Genom Guyou's uppfinning, äro icke blott elimine

rade de olägenheter, som man brukar til lvita höjdmeloden, 

utan problemets lösn ing kan ske genom jämförelsevis enkelt 

uppställda tabeller. D~irför kommer den nya metoden, att 

uti sig i högsta grad förena de egenskaper, som sjömän pläga 

.söka efler: enkelhe t i kalkylen och precision i resu ltatel. 

Jag skall hä r nedan försöka, alt koncist, men likväl till

Täcldigt tydligt, k largöra teori n för Guyou's me lod. 

Låt CC1 (l ig. l) vara en höjdcirkel på jorden, .A dess 

m edelpunkl (himmelskroppens proj cklionspunkt) och Z far

tygets shille enligt beslickeL L åt vidare i det växande kortet 

(fig. 2), cc1, a och :: vara projektionerna af rcspektiYe cir

keln CC1 samt punkterna A och Z. Höjdmetoden h eslår nu 

uti, såsom man vet, att b eräkna arståndet Z I från b est ick

punkten till höjdcirkeln CC1 ~if vensom den vink el P Z A, som 

.storcirkeln Z I rl bildar med m eridi anen genom Z . N u skall 

man på k orlet upprila projeklionen af Z I A ell er ::i a, m en 
l'itlskrift i Sjöväsenclet. 25 
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ersätter den senare med dess tangent i ;: ; det är på denna 

tangent man afsätter det beräknade afståndet Z I. Genolll 

den då erh ållna punkten, drager man en perpendikel till tan

genten, och lwilken am·ändes såsom ortlinje. Man begår s~\

lunda två fel: det ena i sannolika punktens läge och det and m 

i ortlinjens riktning, lwilken borde vara vinkelrät mol tangen

ten uti i och icke i z. Dessa två fel växa med krökningen 

af kurvan z i a, och kunna icke upphäfvas utan då kurvan 

öfvergår till en rät linje. 

Fi~. 2. . 
p 

c 

Antag nu, att man låter elen figur, som bildas af höjd

kurvan cc' och punkten z, förflyttas parallell m ed sig sj iil[ 
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och uti meridianens riktning tills den intaaer läget c c ' ., 
.._, , c b c l l -I· 

Den så lunda förflyttade figuren måste motsvaras ar en flaur 

på sfären, bi ldad at cirkeln C1 C1' och en punkt Z
1

, hvifka 

man ytterligare kan anse såsom höjdcirkel och bestickpunkt. 

Behandlas nu denna figur såsom den första, kan m an på 

samma siHt erhttlla elementen för uppdragandet af en tan

gent t ill kurvan c1c/ i grannskapet a r ::
1

• Denna lösning 

motsvarar tyd l igen det ursprungliga problemet. Det framgår 

häraf, att man, för beräkning af ortlinjen, kan a1wända figu

ren C1 C1' Z 1 i stället för den ursprungliga figuren eller i all 

m änhet en hYilken som hälst af de figurer, som representerar 

kurvan CC1 och punkten z, fö rflyttad till en godtycklig region 

i kortet. 

Problemet kan således tillämpas på en oändlig mängd 

lösningar; vi skola nu jämföra dessa m ed lwarandra. 

För figurfallet C C' Z ä r distansen Z I, från bestickpunklen 

till cirkeln, mält på storcirkelbågen Z A; följaktligen bör den, 

för höjdkunan cc' i kortet, a rsättas på ::i a. I figurfallet el C'IZI 

skall likaledes distansen Z 1 I 1 aisättas IJå kurvan ., i a och 
o • . --t l l' 

sa VJ dare. Alla kunorna (::ia) haf\·a en gemensam egen-

skap, de äro vinkelräta mot höjdkunan (cc'). Men eljest äro 

de olika. Ty om Y i betrakta figurfallet cc'::, för hvilket ;: är 

belägen mellan polen p och kortets ekvator, m åste kurvan 

zia, som framställ er en storcirkel, vara konvex mot polen p. 

F ör läget C1 c'1 däremot, är kurvan ;:1 i 1 a1 
konvex mot polen 

p '. Slutligen i figurfa llet c2 cz', för h Yilket p unkten z
2 

är på 

ekvatorn, r epresenterar kurvan ;:2 i2 a
2 

en storcirkel, som skär 

ekxatorn, och måste därför i skärningspunkten ;:
2 

förete en 

inflexion. 

Om man nu hänför de olika kunor, som fö reställa stor

cirklarue Z I A, Z 1 I 1 .d1 . . . . och på liYilka längderna z I, 
Z1 I1 . . . . skola uppmätas, till ett Yisst figurfall, t. ex. cc' 

(fig. 3), så uppkommer en grupp af kunor, som skära !war

andra i två punkter z och ::', belägna på hvar sin sida om 

h~j dkurvan cc'. K unorna (;:i z') hafya motsatta böjningar 

sasom ::i::' a och :: i1 z' a1 på hvarclera sidan om z::
1

, h varför 
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såväl observationspunkterna i, i1 och i2 som motsvarande 
orllinj er, måste bli skilda för olika figm:fall 1~å ,sfären . Fiir 
probl emets lösning Yäljer man emellerltd ;:; Z2 ;:; a2, som i : 

c 

~------~1~--------r' 

F'
. '), 
l~-'-' · 

h ar en infl exionspunkt. Den m otsyarar det här ol\an om
förmälda figurfnll i kortet, då orlsparallelen sammanfa lle.r med 
ekvalorn. Böj nin gen af ku n an är då så godt som 1ngcn, 
]lyar för h on åfycn k an förY ~l:i:las m ed de n för h ela gr u p p c!~ 
O'emensamm a k urvan ;:;;:;'. Del framgår h ära r, att om man 1 
0 

· · C C' Z . .. ll 1 c ställ et för dc gifna storh eterna till fi gure n " ~, msa er L 

som nä lla för figuren C2 C2' Z 2 samt or llinjen beräknas ocb 
uppdr~ges enl igt den vanliga metoden, bli r man i del ni.tr
m as le befriad från de oi'Yan nämn da felen. 

f.. fl · cirl ·eln Om man liink er sig en kon tangera s aren e er ~. 

C C' och h y ars spels är T samt den sislnåmnde sammanhm
des med punklen Z, så komma alla de cirk lar, lwars pl·lll 
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gå genom sekanten T Z, att bli vinkelräta mot cirkeln CC'. 
Dessa cirklar skära hvarandra i den punkt ~· i hvilken se
kanten T Z för andra gången trä ffar sfärens yta. Kurvorn a 
(z i a) i kortet (rig. 3), hvilka skära lwarandra i ;:; och :::', 
h afva sin motsYarighet i de antydda cirklarne på sfären, och 
hvilka skära hvarandra i Z och Z'. 

Formler för reduktion till ekvatorn. 

Det framgår a[ hvad Yi nyss hah·a sett: 
l:o) att en obsenerad höjd kan mwändas vid ett oänd

ligt antal analoga problemlösningar enligt höjdmetoden; 
2:o) att bland alla dessa lösningar gih-es det en, för lwil

ken de fel, som resultera från en otillräcklig approximation, 
bli fva reducerade till en lägre storl eksordning och därför blifva 
utan inflytande; samt slutligen 

3:o) att denna lösning erhålles, därigenom att man an
tager höjdlmnan förflyttad i kortet, så att b estickparallelen 
samm anfaller med ekvatorn, och att man, i stället för de gifna 
storheterna vid observationen, insätter de som tillhöra den 
figur på sfären, som svarar mot den i kortet förflyttade höjd
kurvan. 

Det är den sistnämnda operationen, som kallas reduktion 
till ekvatorn. 

L åtom oss enligt tig. l använda följande beteckningar: 
H =90° - CA; D=90° - PA ; L = 90°-PZ; P e = ZPA 
h vilka äro de verkligt gifna i problemet och H' = 90°- A2 C2 ; 

D'= QA 2 ; L'= O; P'e =Pe = Z 2 PA 2 lwilka äro de gifna 
storheterna reducerade. 

Nu har man först: 
Q C=90° + D -H 
QC2 = 90° +lY--H' 

Q C'= D + H- 90° 
QC'2= D' + H'- 90° 

bågarne räknade positiva från ekvatorn mot polen P. 

Man har dessutom, då m an betraktar kurYan cc' och 
motsvarande cirkel CC' på sfären (fig. l och 3): 
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( 
QC) H - D 

qc = l. tng 45° + 
2 

= l. col 
2 

q e' = l. tng( 4S0 + Q;') =l. tng D t H 

q f= l. tng ( 4-5° + ~) 
På samma sätt får man för kurvan c~ c2 och cirkeln C2 C' z 

(fig. 2 och 3): 

-l ( _0 + QC2) -l H' - D' qc2 _ • tng 4b 
2 

- . eot 
2 

( 
· QC'2 D'+H' 

qc'2= l, tng 45° +~)=l. tng 2 

Dessutom har man:· 
qe'2 =fe' qc2 =fe 

Härai följer: 

H' + D' ( L) H --+-- D cot 
2 

= tng 45° + 2 . cot 2 
eol H'-D' - eot (45° -L f) cot H -- D 

2 - l 2 o 2 

Formler för konstruk tion af ortlinjen. 

Då man enligt fig. l känner Yärdena på 
H'= 90°- A2C2 och D' = Q A 2 

bestämda genom orvanstående formler, fås de erforderliga 
kvantiteterna i den kvadrantiska triangeln P Z A . Sålunda 

får man: 
eos A2 Z 2 = sin H e= cos D' cos P e; Z2 I2 =H' - H e. 

Azimuten l"ås slutligen genom 
tng Z e = cot D' sin P e 

Evaluering af felen, begångna i läget af sannolika 

punkten och riktningen af ortlinj en. 

Låt på sfären (flg. 4) Z 0 föreställa bestickpunkten ned
förd till ekvatorn och Z 0 I storcirkelbågen dragen vinkel ra tt 
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m ot cirkeln C. Storleken af bågen Z 0 I kunna vi beteckna 
med m och azimuten uti punkten I, d. v. s. vinkeln J{ I Z

0
, 

m ed Z. 

När man skall upprita ort
linj en i kortet (fig. 5), drager 
m an från z0 en rät linje z0 i', 
bildande med parallelen en 
vinkel = 90° - Z 0 , och af
sätter på denna linje en längd 
m = H'- H e uppmätt i paral
lelmimzter, som om z0 vore 
b elägen på ekvatorn, samt upp
drager perpendikeln i' d'. 

Låt z0 i föreställa en del af 
höjdkurvan, motsvarande stor
cirkelbågen Z 0 I. För att er-

F i B. 5. 

/ 

/ / 
/ 

' ' 

el 
l // /d/ 

/ 

l 

' l 

l 
l 

p 

K 

Fig.~. 

,c 
l 

hålla det exakta läget af 
ortlinjen, borde man uti 
punkten i hafva dragit en 
normal till denna kurva. 
De begångna felen bestå 
då af: 

l :o) storleken af felläget, 
motsvarande ortlinjens för
flytning parallell med sig 
sj älf, från i' d' till i d"; detta 
fel är lika med i' n ; 

------,L--_J--------~~---
k q Z0 2:o) vinkelfelet d id". 

Genom några enkla operationer, deducerar man lätt 
funktioner af m och Z0 

2 

d id"=~- sin 2Z0 4 



Dessa formler 
Värde på 111 

100' 
200' 
300' 
400' 
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gifva följande numeriska resultat: 
Värde på i' n Värde på d id" 

0,01 cos 2 Z 0 0,'7 sin2 Z 0 

0,11 
0,38 

0,90 

)) 

» 

)) 

2,9 

6,5 
11,6 

)) 

)) 

)) 

Man ser sålunda, att ända till 111 = 300' (parallelminu
ter), felen kunna n egligeras i den praktiska navigationen. 
Bestickets fel ligger alltid betydligt inom denna gräns; följ
aktligen kan man säga, att ortlinjen, erhållen genom reduk
tion till eksatorn, praktiskt sedt är befriad från de fel, som 
äro oskiljaktliga från höjdrnetoden, allt under det att elen er
bjuder samma praktiska fördelar som denna. 

Beräkning af höjdkurvans krökningsradie. 

Den nya metoden är, liksom de vanliga, underkaslad 
fel, som härröra från mwändningen af bågens tangent i ställ el 

p 

Q 

för höjdkurYan; men den erbju
der liksäl fördelen, att man med 
ganska stor lätthet, kan söka 
betydelsen af nämnda fel, så mt 
man, om det befinnes vara nö
digt, kan göra korrektion i det 
grafiska arbetet. 

Om i fig. 6, C är höjdcirkelr1 
på sfären, reducerad till ekY:o
torn och Z bestickpunkten, få1· 
man, med förut antagna beteck
ningar, storleken~ af kröknings
I:adien uti I 

, tngiPA __ siniA 1, ·" 1 _ 
r- ---c-"--c----=---,-~- sinFIA ~- sinPk. cos i i'J 

_...,. 
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Efter några transformationer och försummande af kvan
titeterna af andra storleksordningen i förhållande till I K, 
erhålles 

r = cot H' + cot2 H'. cos2 Ze (H'- H e) 

Felet som man begår, då man bortkastar andra termen, 
är så obetydligt, att det kan negligeras. Önskar man därför 
konstruera en del af höjdkurvan, kan detta lätt ske med till
hjälp af en liten tabell på några rader. 

Metodens tillämpning i praktiken. 

Det här behandlade problemet kan naturligtvis lösas på 
vanligt sätt medelst trigonometriska tabeller. Men det mest 
prakti ska sättet för metodens tillämpning, torde vara arwänd
ningen af särskilda tabeller, hvaraf i det efterföljande skall 
anföras ett specimen. 

Tabellverket omfattar två delar; den ena. tab. I, använ
des vid reduktion till ekvatorn, den andra, tab. II, gifver höj
den och azimuten. Innan tabellerna användas, skall man af
runda latituden till en multipel af 20' och modifiera bestic
kets longitud, så att vinkeln vid polen likaledes blir afrun
dad.*) Man wt, att den enda olägenheten af ett sådant till
vägagångssätt är, att man riskerar bestickpunktens betydliga af
lägsnande från den sannolika punkten, hvarigenom man ökar 
inflytandet af de kvantiteter, som man negligerar i konstruk
tionen. I det föregående är visadt, alt man genom det nya 
lösningssättet ej behöl\er frukta denna olägenhet, enär det ej 
finnes någon märkbar krökning af kurvan mellan bestick
och sannolika punkten. 

I tab. I finnes ett uppslag för h varje värde af latituden. 
Argumenterna äro, på vänstra sidan H + D och på högra 
H - D, med 10' inten·all. Proportionaldelar från O' till 10' 

"·) Det är samma tillvHgagångssätt, som Souillagoiiet betjänar 
sig af i sina >Tables du point auxiliaire>. Se t. ex. Cours elE\men
taire de Navigation af P. Constan, sid. 251. 
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äro beräknade, så alt man kan räkna med minuter och tion

delar i argumentet. Ur tabellerna erhåller man +(H' + D') 

och ~ (H' - D'), uttryckta i minuter med decimaler, för all 

undYika blandade tal. Af de senare Yärdena fås H' och D' 

genom att taga deras algebraiska summa och skillnad. 

Hvmje sida i tab. II motsYarar ett Yärde af Pe. Ver

tikala argumentet är deklinationen D', funnen genom tab . I. 

Detta element är gifvet i minuter från O' till 5400' = 90° 

samt för hvar 10'; proportionaldclar, beräknade intill 10', 

finnas på samma rad som elementet. 

Det resultat, som erhålles genom denna tabell, är be

stickhöjden H'e (i den reducerade figuren), uttryckt i m inu

ter. En särskild koltunn ger värdet på Ze mot argumen te t 

D' för lwarje 100-tal af minuter. Äfven här litmas propor

tionaldelar uträknade. 
I stället för att helt enkelt upptaga argumentet Pe, ger 

tabellen de 4 bågar, hvars cosinus hafva samma absoluta 

värde. Vinkeln vid polen erhålles i praktiken, genom all 

från projektionspunktens longitud Ga, subtrahera bestickels 

G e. Den vinkel, som då erhålles, kan vara belägen i l1Yi l

ken som hälst af de fyra kvadranterna; rubrikernas anord

ning gör, att ingen Yidare reduktion behöfver företagas. Be

slickhöjden bör tagas negativ då cos Pe är negativ; r egeln 

att följa, är för detta ändamål uttryckligen anvisadt i tabell en. 

Exempel för beräkningen af elementen till ortlinjen 
samt dennas konstruktion. 

En första obsenation har gi[vit sann höjd = 53° 1ö'.7, 

då man enligt besticket Y ar på L e = N 24° ö6' och Ge = 
O 151° 20'; deklinationen D a = N 33° 17 ' och projektions

punktens longitud = 249° 38'; stjärnan åt v~ist. Efter alt 

hafva seglat N 35° \V, 8', får man genom en andra obsen·a

tion sann höjd = 48° 54'; stjärnan är åt våst och D a = :'\ 

12° 14', G a= 249° 51'· 

,__ 4o:; -

Man beräknar nu algebraiska skillnadenGa-Ge (lwar

vicl alltid G a åt väst är positiv samt Ge åt väst är positiv och 

åt ost negativ) = 400° 58', som afrundadt på närmaste 20-

tal af minuter ger 41° 0'. De 2' hvarmed man ökade de 58', 

lägges nu till Ge= O 151° 20', lwarigenom erhålles G' e = 

O 151° 22'. Latituelen afrundas på närmaste 20'-tal till L' e= 
N 25° O'. 

Sedan får man i tabell r 
H= 53° 15'.7 

H + D= 86° 32'.7 
1j2 (H' + D')= 1857.2 

H'= 2784'.5 
I tab. II mot D' = 929.'9 

H e= 2799'.5 
H' - He=- 15' 

D= 33° 17' N. 
H- D= 19° 581.7 

1/2 (H' - D')= 927.3 

D'= + 929'.9 N. 
och G a - G e = 41° 

Z e= N 67° W 

Efter att hafva transporterat den sannolika punkten, får 

man andra bestickpunkten Le= N 25° 2' Ge= O 151 o 31' 

G a- Ge= 401° 22' afrunclaclt = 41° 20' 

Le= 25° O' G' e= 151° 29' 

H= 48° 54' 
H+ D= 61° 8' 

"l/2 (H' +D') = 1237'.2 

H'= 2886.0 

Tabell I. 
D=+ 12° 14' N 

H- D= 36° 40' 
1

/ 2 (H'- D')= 1648.8 

D'= - 411' .6 S. 
r tab. II mot D'=- 411.'6 och Ga--Ge = 41° 20' 

Ze = S 79. 07 W He = 2892'.2 
H'- He = - - 6'.2 

Azimuten lrån tab. II, får alltid samma namn som den 
reducerade deklinationen. 

. ?e element, som äro erforderliga för uppdragandet af 

orthnJen, mwåndas på samma sätt, som i den vanliga höjd

m etoden, blott med den skillnaden, att afstånclet H' - He är 

uttryckt i kortets parallelmi.!wter. Sedan kan konstruktionen 

utföras i sjökort af tillräcklig skala eller på ett rutadt papper. 

Då man i senare fallet skall afsätta den seglade distansen i 

nautiska mil, måste man mulliplicera antalet mil med sekan-
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Latitud 25° 01
• 

l o l" l" l l" 

O' 10' 20' 30' 40' 50' 

0' 10' 20' 80' 40' 50' 

l' 

60 1:2 11 1.n 15' .:1 lD'.1 :2:2'.s 2G'.G 30'.n 12 3-i'.l 37.0 41'.7 <15'.4 J~l.2 5il'.o O'. :ls 

62 5n.s 

6i ]fl 0:2.4 

6(i -18.5 

68 

80 

82 

84 

b (i 

ss 
HO 

95.2 

l () 87.G 

17 38.6 

DOA 

18 4:2.8 

DG,o 

1 ~) 50.0 

G0.5 GL3 (i8.1 7 J. o 7 5.7 7D.5 88.:1 87 .1 ~)O.!J 94.s ~JS.o O. ::s 

OG.2 l 0.1 J B.o 17.7 :21.5 13 25. ! 29.2 il:l.1 iili .o 10.s J~.1; O.::s 

52.4 5(i.:J (i0.1 (i4.o (i7 .o 71 .s 7 5.7 79.G S!J .. ; 87. 1 01 .:1 O.:J!J 

99 .1 -;:·oB.o ·''06.9 ·'-·lO. !J '''·J4.s U 18.s 22.7 2(j.G 30.5 fH.:; 38.-i O.:l9 

Dl.s 

42.9 

9-L7 

-t7.2 

·'-·00.5 

54.:; 

9().1 

47.2 

99.1 

5l.n 

7"·05.0 

50.1 

-:-:-oo.3 

5l .fi 

51i.o 

-:·:o9. -l 

(i3.G 

·'-·OJ.G 

55.8 

~:·07 . 8 

(i0.5 

•'-·1 3.9 

G8.2 

-;:·o8.s 

G0.1 

'''-1:2.1 

G-Lo 

''''1 8.4 

72.7 

17 13.1 l 
G--1.4 

18 ] 6.5 

G9.3 

19 :22.!J 

77.3 1 

41° O' 
H > O 319° O' 

17.:J l 
(i8.7 ' 

:20.8 

78.7 

21.ii 

7H.o 

25.2 

78.~ 

:25.8 

77 .u 

:29.fi 

82.ii 

27.1 3 1.!J ' 3(i.4 

81.8 1 8().4 l 91 .0 

B0.1 

81.7 

-±0.9 

~l5 . ö 

8().o 

38.1 

D 1.,; 

"15.1 

~·oo . 2 

O.H 

0.-H 

0.-13 

0.40 

P. P. Additiva. 

2' 

O' .s 

0.8 

O.s 

O.s 

O.s 

O.!l 

O.u 

0.9 

O.!J 

0.9 

O.!J 

0 / ,, 

11.1 

l .l 

1.1 

1.~ 

l •) 

l. :l 

1.:: 

1.:\ 

1.:1 

1.:: 

1.1 

4' 

J .. ·, 

l .5 

l.ii 

l.li 

1.7 

l .7 

l.s 

1.8 

l.s 

l.s 

139° O' 
221° O' H < O. 

A~imut 

5' 

1'-!J 

l . ~J 

l .!J 

1.!) 

1.!1 

:2. 1 

2.1 

(i' 

:2'.:) 

:2.:\ 

2.:: 

:2.:1 

:2.:l 

2.!i 

2.n 

2.G 

~.(j 

:2.7 

2.8 

7' 

"2'.7 

') " -./ 

'2.7 

'2 .7 

2.7 

3.o 

3.0 

3.1 

:3 .1 

8.2 

P. P. 

8 ' 

3'.0 

3.o 

8.1 

fl .l 

3.1 

B.! 

H.5 

3.5 

B.n 

3.7 

Subtraktiva. 

l ML,II ... L.L. 1. 
Lalitud 2ö 0 0'. 

l " l o l" 1° l 1° l" 

O' lO' 20' 30' 40' 50' 
T'. P . Adrlitivrt. 

O' 10' 20' 80' 4-0' 50' 
--- ---;----;·- -------------

9' 

B'.-1 

3 -.o 

H.u 

3.9 

4.0 

'l.o 

~- 0 

1.1 

l ' 

10 O-l r;~J'. 2 71i'.!l 8-~'.7 fl2' ... ·:·:·oo' .2 -:·:·o7'.o o5 15'.7 :2W.1 3 1 ' . ~ 3S'.D 4G'.7 54'.1 0'.77 

12 Ofi (i2.1 W .8 77 .G 8ö.:l 9G.o ·:·:· 00.7 OG 08.-1 l Ii.! :2i3.s fll.ö il9.2 ·1-(i .s 0.77 

14 O( i !)4_,, (i:2.:! UJ.u 77 .r i 86.:1 fJ:2.!J 07 OO.G 08.:! l i).!J :2iL; 8J.2 38.8 0.77 

Hi 07 -lliA :) -ko (i1.7 (ifJ.J 7ti.o 8 1.5 07 fl:2.:! !lfl.s ·:·:· 07.1 ·:·:· 1-L!J ·X· :22.5 ·:·:· B0.1 0.7G 

lS 08 37.7 

80 

32 

l il GS.7 

l ·l- 51. o 

15 '38.2 

l (j 21." 

17 0!3.4 

1:").2 !J:2.s GO."! G8.o 75.;; 08 8H.1 BO.u !'!8.2 ·:·: 00.7 -- 18.2 ·X· 20.7 0.75 

75.8 

(j l .o 

-1-5 .1 

:28.2 

10.2 

8i3.o 

G8.1 

52.1 

17.0 

!JO. L 

75 .1 

5fJ .o 

LII .!J 

~B. s 

97.2 -:·:· 0-1.H 

8:2.:! 89.2 

lili.o 72.9 

48.8 5i'i.G 

130.(; f37 .3 

1 -~ l l .·l 18.5 2i5.6 fl2.7 

1-± fll i. 2 -:·:· 0!1.2 ·:-c l 0.2 ,,,. 17 .2 

l G 79.!1 8G.8 !)3.s ·:·:· 00.7 

l (j (i:2.r, li ~l .:l 70.2 8B.o 

17 44.1 50.8 :)7 .G G-L:J 

39.s 1 "IG.o 

·:·:· 2-±.z['·: BJ .2 

·:·:· 07.G -:·:· 1"1· .. 1 

~!l.s ~~ - 6 ~ 
tl.o 11 .7 

0.71 

0.70 

O.no 

O.os 

O.GS 

2' 

1'.5 

1.5 

1.5 

1.5 

1.5 

1.4 

1 •. [ 

l ..t 

1.-l 

1.-1 

2 .:i 

2.3 

:2.3 

:d.a 

2.1 

2.1 

2.L 

2.0 

2.0 

TABELL Il. 

l 
l 

P. P. 
Sll htmktivrt. 

l 

41 o 20' 
H > O :-m~o 40' 

;:q 

"" ;::; 
c:.. 

~ .,.. 
C. 

138° 40' 
221° 20' I-I < O. 

4' 

H'.1 

H.1 

8.1 

B.o 

3.o 

2.8 

2.8 

2.8 

2.7 

:2.7 

5' 

3'.s 

:).8 

B.R 

3.s 

H.7 

3.G 

3.5 

3.-1 

3.1 

B.-1 

Azim.ut. 

-l'.G 

-l. r. 

4 .1i 

4.ö 

4.:, 

4.3 

4.2 

4.1 

4.1 

4.1 

l 

7' 

5'.-J 

5.-t 

5.1 

5.3 

5.~ 

5.o 

4.u 

4.s 

4.8 

4.8 

8' 

G' .:l 

(i.:J 

(i.:J 

(j,] 

G.u 

5.7 

5.0 

5.5 

5.-1 

5.-1 

(i 1.0 

(i .!J 

(j,!) 

(; .s 

(i. 7 

(i. -1 

G.:1 

G.:l 

fi.l 

G.1 

O' lO' 20' 30' 40' 50' 60' 70' SO' 90' - ;,--;-· ---- ---~·----,----;----;--- , O' lO' 20' 30' 40' 50' 

l 
GO' 70' 80' 90' "'J 

6 28 80'.5 78'.5 7G'.5 74'5 72'A 

7 59 .J 57 .l 54.8 52.fi 50.1 

S B6.2 32·G 30.o 27.4 24.7 

0: 
r; 

o;;;-' P. P. 
-~ 

B 
;j 
;::; 

70'.3 (i8'.o fiG'.o G3'-s (i l'.li 7 4°.0 

47 .7 -±G.3 42.8 40.:: 37 .8 72 .. 5 

22.o J 0.3 l G.s l3.s ll .o 10 . .1 

2 

L\. 
() 

08.1 05.3 02.4 ·X· 9~1.5 ·:·:· ~JG . 5 27 93.5 f)O.s 87.5 8-±.4 81.H G7 . .s s 
lO 

0° .5 
0 .1\ 
1.1 

J .9 

2.:) 
lO 27 78.2 7 5.1 71.9 G8.G G5 .. ! . 

11 4.5.5 42.1 B8.u 35.2 31.7 

~-2 M.a ~- " ~-" ~.! 

28.2 2J.G 21.o 17 ."1 l J " ' c ' ' 

(i5 .. 5 

(j3 .. 2 

l' 

0' .2 

0.2 

0 .:: 

0.:) 

o., 
0.·1 

2' 8' 

0'.4 

O.s 

O.ri 

O.ii 

0.7 

0.7 

0' .7 

0.7 

O.s 

O. !J 

J .o 

1.1 

4' 

0'.\J 

l. o 

1.! 

l., 

1.:] 

1.1 

5' 

1'.1 

1.2 

l l 

'·'' 
l.ii 

l.s 

6' 

-

0'.1 

O.H 

0 .. > 

0.7 

0.9 

1.1 

'i' 8' 9' 
§. 

lO ' ::; 
p 

l 
c+ 

"' " 
- l - - - -- -

0'.1 

l 
0'.2 0'.2 0'.2 o 29 20'.0 

O.H o .. , 0.1 O.s l IR.e 

u ... U.ri O. 7 l o.s 2 1.>.1 
' 

l 0.8 1.o l.1 1.~ H 0:).:2 

1.o 1.:l 1.:) 1.5 4 

l 
:28 n:1 .7 

1.3 l.-1 I.G l. s ,) 7D.o 
\ 

-

o ' >-: 

o~ -o P. P. 
8" 
s 
::; 

l l - - -

l 
-· - -- - - - -

20'.0 19'.9 19'.8 J 9'.7 :29 19'-6 19'.4 l 19'.2 181JJ J8' .r. 90°.o 

IR.o 17 .(i 17 -~ \(i .R IG.:l li) .s 15.2 IJ.G l l.o 87 ,;) 2 l 0°5 
; 

l -± 1.11 l 
l :2.7 12.o 11 :: \(\.:) 0\1.7 ' OS.s : 08.o 07 .1 0(i.2 HI.!J 

l l l l 
l 

(i \.:. 
01.:2 l Oil.l 0:.'.' 0\.u ~s 'l~l .a ~)S . 7 r 97.5 !=J(:i .2 :J5.o 8:2 .. 1 8 :!.o ! 
~1:2 . t 

\ 
!'l l. o 8~) . () 

l 
t-'0.:2 !-\Ii.~ sr-1 .:l 1 SB.s 8:2 . ~ 80.G 80.o lO •)-

~ . o 

77.t 75.; 7 \.o 1:2.:\ l 70.:, {)8.7r GG.9 fiö.o (i!h 77.5 
l l \ l 



- 407 -

ten för latituden, för att erhålla antalet delningar, motsvaran
de den gifna distansen. Denna multiplikation kan undvikas, 
genom att upprita en linje, som med en horisontal bildar en 
vinkel lika stor med latituden, och på hvilken den reduce
rade distansen uppmätes (se fig. 7). 

För ett mera ingående studium af ofvan beskrifna me
tod, i1änvisas till följande arbeten af Guyou: NoLwe/le methode 
pour determiner les droites de hauteur et le point obserue (Re
vue maritime, februari 1909) och Les problemes de la naviga
tion et la carte marine (Paris 1896). 

Göteborg den 15 maj 1909. 

C. H' . Petersson . 
Navigationslärare. 
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Undervattensbåtväsendets utveckling och 
nuvarande ståndpunkt inllm de 

olika marinerna. 
Ur Mitteilungen aus dem Gebietc des Seewesens. 

Öfversatt af A. No1'lande1·. 

(Forts. från sid. 352.) 

Den yäg, lwarpå det franska undenattensbåtväsendet 
gått fram, ända från Gymnote, som var föregångstyp fö r de 
rena unclenattensbåtarna till nuvarande typer, kan betecknas 
såsom synnerligen törnbeströdd. 
nit genom de många misstagen, 
genialisk.a uppslag. 

De erfarenheter, man vun
hai\·a haft till följd verkligt 

Som bekant företogs 1885 med Gymnotc, som drcfs m ed 
elektricitet, en mängd försök, hYilka emellertid först 1888 
hade framskridit så långt, att man kunde taga itu med an
skafl'andet af större dylika krigsfartyg. 
. Emellertid dröjde det ända till 189ö, innan man lyckats 
erhålla en fullt användbar modellbåt 

Under tiden framkom ingenjör Goubet med en efter honom 
uppkallad transportabel undervattensbåt. Profven m ed denna 
båt, som gick af stapeln 1891, utföllo dock så illa, att staten 
icke ville öhertaga densamma. 

En annan af samme ingenjör konstruerad båt blef icke 
h äller antagen, ehuru de resultat, som därmed uppnåddes 
voro jämförelsevis goda. Man medgaf dock, att konstruklö-
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ren slagit in på en riktig väg, samt att de på en undel'\'at
tensbåt ställda fordringarna tillgodosetts på ett synnerligen 
genialiskt sätt. 

Först från år 1896 gjorde undervattensbåtväsendet hastiga 
framsteg. 1895 lyckades Gustave Zede dyka ned på 12 me
ters djup med 25 graders rodervinkel och blott 5 graders lut
ningsvinkel, samt uppnå en hastighet af 9 knop under 8 tim
mar. Svängningsdiametern uppgick till 180 meter. Samtidigt 
utförde den förbättrade Goubet II sina prof, lwilka emeller
tid icke utföllo till b elåtenhet. 

1899 efterföljdes Zede af Morse, som uppnådde en hastig
het af 12,il2 knop i m arschläge. 

Sa nuna år igångsatte tidningen Le Matin en offentlig 
insamling, hYilken lyckades så väl, alt Frant;aise och Alge
rien af Morse-typ kunde besUdlas. Sanuna år gick den af 
ingenjör Laubeuf konstruerade dykbåten N anal af stapeln. 

N anal hade t\· å s kro f och liknade till det yttre en tor
pedbåt, innerskrofYet liknade en Whiteheads torped. 

Rummet mellan skrofven bildade yattenballasttankar för 
intagande af undervattensläge eller för trimning vid gång i 
marschläge; vidare funnas ett horisontell och ett vertikalt 
roder. Luftkärlet hade sin plats akterut. För att med säker
het kunna komrna upp från underYattensläget försågs b åten 
med en köl, som vid behof ]<._uncle ryckas loss. Vid gång i 
marschläge framdrefs båten af en ångkolfmaskin, som erhöll 
ånga från en m ed fotogen eldad panna. 

Vid profluren tillryggalad e NarYal 252' med 12 knops 
fart och 624' m ed 8 knop, hYilkel motsvarar en aktionsradie 
för ånga af omkring 24 resp . 78 timmar. För unclenattens
gång betjänade man sig af en motor, som drefs af ström från 
158 accurnulatorer. Motorn kunde framdriiYa båten 25' m ed 
8 och 70' med 5 knop. Accumulalorerna lactctactes förm edelst 
en generator, lwilken sattes i gång, när båten var i ytläge. 

År 1900 påbörja des byggandet af 4 undervattensbåtar af 
F arfadets typ. 

I maj samma år ägde intressanta jämförelseprof rum 
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·;nellan Morse och Narval; härunder Yoro båtarna i stånd aU med 
fulltaliga besättningar hålla sigunder Yattnet 12 timmar i sträck. 
Silure gick ned på 39 meters djup och lyckades gång på gång 
under en krigsöfning att på ett djup växlande m ellan 18 och 
20 meter säkert taga sig fram under de förföljande jagarna. 

Undervattensbåtar afseelda att drifvas uteslutande medel st 
elektricitet, sådana som byggdes i Frankrike ända till 1902, 
lämpade sig förlrä[(ligt för det omedelbara hamn försvaret; ja, 
de vunno härvidlag erkännande i så hög grad, att en beställ
ning på icke mindre än 20 stycken af denna typ (Naiade) 

gjordes. 

Först från år 1902 erhöllo undervattensb å tarna utom 
den elektriska motorn för unclenattensgång äi\'en en särskild 
molor för gång i marschläge, llYilket icke blolt i väsentl ig 
grad ökade fartygens al,;.t ionsradie, utan äfven gåfvo dem . en 
r elativt hög grad af själfständighet, därigenom att den Sist
nämnda motorn kunde användas till laddande af accumula
torerna. Det r ena unclenallensproblemet tycktes ju hänn ed 
vara lyckligt löst, dock ansågs det tills vidare otänkbart att 
anväi1da dessa båtar för o1l'ensi-vt ändamål. Lösandet af denna 
uppgift (alt am· ändas för oJfensi-ven) blef förbehållet ~t dyk
båten, på lwars konstruerande man just vid denna t1dpunkt 

på all-var började m·hcla. 
N anal och de fyra dykbåtarna af Triton-klassen, lnilka 

voro försedda med ång maskiner för gång i marschläge, hade 
- såsom redan anlydls - den uppgillen all vid mörkrets 
inbrott ånga från någon fransk hamn öfver kanalen, dyka 
ned ,-id en<>elska kusten och under dagens lopp uppsiil'a o . 
lämpligt an[allsföremål, på aftonen åter klargöra ångmask i-
nen samt på natten antrii.<la återfärden. 

Det torr-le väl knappas t behöh-a påpekas, all genom an
skafTandet af denna nya Triton-typ frågan endast teoretiskt 
vunnit sin lösning. Förbränningsmotorerna voro nämli gen 
vid denna tid icke så fullkomnade att de kunde Iinna elfek
.liv mwändning ombord på en dykbåt, och, då fransk a regc-

•> 
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ringen bestäm.dt satte sig emot am·ändande af gasolin till 
d ri fmedel af motorerna, återstod blott alt förse b å larna med 
å ngmaskiner. På grnnd af alt det utrymme som kunde läm
n as för sj~Ufya ångmaskinen ombord Yar allt för litet, m åste 
denna göras så liten, alt hålen omöjligt kunde erhålla hYar
k en den nödyändiga farten eller aktionsradien. 

Båtarna af Trilon-typen voro t. ex. visserligen i stånd 
att tillryggalägga sträckan Cherbourg- Porlsmouth fram och 
tillbaka enligt nyssnämnda plan, men med hänsyn till snabb
h et och aktionsradie under Yattn et måste de anses såsom sina 
föregångare betydligt underlägsna. Man tröstade sig emeller
tid med, att dessa dykh å lar skulle kunna erhålla användning 
:såsom defensiYh å tar på stora afstånd från kusten; en upp
fattning om underya ltensbåtars uppgift, som då för tiden -var 
a llm änt gängse. 

Ertarenhelen gaf snart vid handen, att för offensiven a[
:seclda båtar alldeles afgjordt behöfde större deplacement. 
Aigrette och Cigogne, som löpte af stapeln 1905 och hyilka 
med 172 tons deplacement kunde förses med en modern 
Diesel-motor, äro elt oerhördl framsteg jämfördt m ed Triton
typ-båtarna, enär de förras aktionsradie uppgick till nära 1000'. 

Men man var ej nöjd med ens denna lösning af frågan. 
Man uppställde fordran på större hastighet vid gång i marsch
l äge (hittills hade man nöjt sig med 8 knop) för att med nå
gorlunda säkerhet k u n n a genomföra de n altliga uppgifterna. 
Vidare fordrades större aktionsradie för gång i marschläge 
'för att sätta dykbåtarna i stånd att hegifya sig till m era af-
1ägsna områden och där fullriilja operationerna. I och för 
'ett säkrare arwändande af torpeden framställdes som önske
mål större hastighet och akt ionsradie under vattnet för att 
·dagen igenom kunna ulan betänkande ksarblifva i undervat
tensläge. Slutligen fordrade man, att båtarna skulle vara så 
inredda, att besättningen kunde bekvämt bo ombord, och Yi
dare besitta g'0da sjöegenskaper, då det numera icke rörde sig 
'om korta sJöresor utan om expeditioner på flera dagars längd. 

Dessa ideal-underY.atlensbåtar .skulle kort sagdt kunna 
T:idskr~frt .i Bjoväse~~det. 26 
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12 1 · t··11 t för förut 8
6 

knor), och kunna tillryg-göra S mop 1 s a e _ " 
galägga ungefär dubbelt så stor distans mot förut (all t
så omkring 20001), samt äga godt utrymme ombord. Dessa 
fordringar uppfylldes fullständigt af de Hl03 påbörjade b å
tarna a[ Emeraude-typen på 390 tons samt af de året där
på beställda dykbåtarna af Circe-typen på 350 ton.s. ~aml~ 
liga dessa båtar försågas med Diesel-motorer for gang L 

marschläge. 
Då det emellertid vid de profturer, hvilka företogas mecl 

Aigrette och Z, ådagalades, att nyssnämnda motorer icke mol
svarade förväntningarna, bestämdes, att de år 1907- 1908 på
började dykbåtarna at Pluviose-typen skulle förses med ång
maskiner för marschläge. Detta föranledde, att deplacemen
tet måste ökas, samtidigt m ed att aktionsradien i marschläge 
minskades. 

De förbättringar, som under tiden gjorts på Dieselmoto
rerna, komma antagligen att förorsaka att en del af de sisl
nämnda båtarna - man påstår tre -- skola förses med för
brännin'"'smotorer i stället för ångmaskiner, hvarigenom dessa 
båtar s~kerligen kormna att bl ifva sina föregångare öfver-
lägsna. 

Det påstås, att då dykbåtarna Pluviose, Ventiose och Ger-
minale skulle företaga profturer och för den skull i oktober 
lämnade Cherbourg, öfverraskades de af tjock.a omedelbart 
utanför hamnen, hvar igenom det blef nödvändigt öka distan
sen mellan båtarna för att minska faran för ombordläggni ng. 
Båtarnas olika platser i divisionen tillkännagåfvos medelst 
signaler på lwisselpipa. . 

På Ventase sprang kolfstången till en luftpump, hv1lket 
var det enda haveri, som förekom under resan. Skadan kunde 
repare!·as omb?rd, så att resan kunde forts~ltt~s. . .. · . 

0 
. n 

Angmaskmerna arbetade med automatlsk smmJlllD;:, u~a · 
uppehåll med ett lwarfantal af i medeltal 280 hva~-f; fotogen
eldnincren af iidu Templeii-pannan var lätt att utfora. Man
skapet::> gjorde vakt om vakt, lwarje vakt på 6 timmar, u tau 
att visa det minsta tecken på trötthet. 

_, 

.. 
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Sedan de tre båtarna lämnat Brest, gingo de till Dun
kerque och därifrån åter till Cherbourg. Efter som tjockan 
under tiden hade lättat, ökades hvarfantalet till 310 och där
vid erhölls 10 knops fart, som kunde hållas de å terstående 
17 timmarna. · Vid ankomsten till Cherbourg fanns ännu nafta 
kvar i behållarna för en distans ar 1:50' med 9 knop. 

På så vis kan dykbåtarnas aktionsradie sägas vara 880' 
med 9 knop. 

Distansen Cherbourg- Dunkerque- Cherbourg (730') till
ryggalades på 82 timmar, hvilket gifver en medelhastighet af 
8,3 knop. 

Äfven undervattensb åten Emeraude tillryggalade den 730' 
långa distansen Cherbourg - Dunkerque- Cherbourg utan uppe
håll med en medelfart af 9 knop. 

Diesel-motoren arbetade härvid alldeles utmärkt under 
80 timmar i sträck. 

Under dessa profturer gafs det äfven tillfälle se, huru 
Emeraude redde sig i hög sjö. Vid sjöar af 2,5 m. höjd, 
lwilka kommo förifrån, förhöll sig undervallensbåten i all
m änhet bra; sjön stänkte upp till chefens plats, men propel
lern släppte icke Yattnet på hela tiden. Då man var rädd 
för att en packningsbox på styrbords propelleraxel skulle gå 
varm, minskades lwarfantalet från 270 till 200 slag, lwilket 
motsvarade en fart af 7 knop. 

Då sjön var b ·ärs förhöll sig Emeraude alldeles förlräfl'
ligt, och hade mycket mjuka rörelser. Vid akterlig sjö redde 
den sig äfven bra, dock höjde sig icke akterskeppet nog hastigt, 
hvarför sjöarna rullade in till strax akter om öfverbyggnaden. 
Båten låg härunder ganska mycket på näsan så att förskep 
pet körde under vattnet. 

På eftermiddagen samma dag b å ten gått ut rådde en 
krabbare och högre sjö, som var ända till 3,50 meter hög, 
hvarvid följande iakttagelser gjordes: 

Vid sjön rätt förifrån reste sig icke förskeppet nog hastigt; 
följ den blet att två tätt följande sjöar spolade bort en fram
för bryggan ställd skyddsskärm med stöttor. Vid sjön tvärs 
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förhöll sig båten alldeles utmårkt, rörelserna Yoro visserl igen 
större än under förmiddagen, men på . intet v is obehagliga . 
Vid sjön akter ifrån reste s ig icke aktersk eppet nog h astigl, 
lwarigenom man riskerade att få sjön ned i båten genom dr 
vid bryggan slående Yentilatorerna. 

Båten stampade häftigare än Yicl sjön förifrån och kl i
nomelern, som från början stod på O, gaf utslag vari erandl' 
m ell an ~ 6 grader och + 2 grader. 

Sjöarna spolade fullständigt öfver främre delen a f h ålen 
och r egistreringsma nometern utvisade del mot våghöjden sva
rande trycket, dock kommo In-arken propellern ell er dc h or i
sontella rodren ur Yaltnet. Dieselmotorerna arbetade synner
ligen väl Yid ohannämnda tillfällen. 

Följande upplysningar meddelas om kompassen och dess 
deviation, under de vibrationer, hYilka förorsak a ts af expl o

s ionsmotorn. 
Den ombord bellntliga lllflkompassen kompenserades och 

devierades den 25 juli; den 31 i samma månad för si ggick 
under tre tirmuar uppladdning af accumulalorcrna medelst 
babords-motorn. Undervattensbåten låg h ärunder på ku rsen 
Väst. Vid den l augusti företagen deviationsundersökning 
till sjöss yisade sig på de styrda kurserna ä ndringar i deYi a
tionen m ellan + 16 grader och - 14 grader. 

För att utröna, huruvida laddningen af accumulalorerna 
h aft ett sådant ogynnsamt inflytande på deviationen, gick 
Emeraude elen 4 augusti ånyo till sjöss. Motorerna gingo 
härunder m ed 270 ln·arf. Variationerna i deviationen på samma 
1-curser som förut uppgingo ända till 12 grader, h var igcnom 
man således med säkerhet kunde antaga, alt kompassens fel
aktiga utslag uteslutande berodde på . de Yibrationer motorerna 

orsakade. 
För att utröna de magncliska variationerna i själfva bå-

t en och elen lämpligaste uppställnin gsplatsen för kompassen, 
insattes i b åten tre slyek en vätskekompasser, nämligen en 
kompass 1 meter öfver den för Emeraude-klassen karaktäri
stiska naYigeringsplattformen, en i gunrummet aJ.der ut och 
den tredj e förut i besättningens afdelning. 

.. 
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Observeras bör, att de förut omnämnda fe laktiga utsla
gen hörrörde [rån luftkompasser, lwilka Yoro uppställda i elen 
afdelni ng, som förenar navigeringsplattformen med själf\"a 
b å ten på så sätt, att den ena kompassen Yar placerad i a[del
nin gens öfre, den andre i dess undre del. 

Då det nu endast gällde att utröna förändringarna i de
viation en, blefyo kompasserna icke kompenserade, 

På grund a f den vid tillfälle t rådande sjön, minskades 
motorernas llYarfantal till 200 hvarf och obsenationerna gjor
des efter l 1

/ 2 och 4 1/ 2 timmars gång. Härvid utröntes, att 
hos kompassen o[Yanför navigeringsplattformen ökades devia
tionen på några kurser med 5-6 grader, under det att hos 
den i besättningens afdelning uppställda kompassen varia
ti onerna uppgingo ända till 20 grader. På grund af ett fel 
hos kompassen i gunrummet kunde denna ick e användas. 

Man kom till den erfarenheten, att vid gång med D iesel
motorer orsakades förändringar i båtens magnetiska tillstånd, 
vidare aU dessa förändringar minskades, om motorerna icke 
varit i gång på en tid. 

Förändringarna i det m agne tiska tillståndet härröra sig 
således icke (som man förut antog) från den temperatursteg
ring, som uppkommer i en unden-altensb ftt under gå ng, ty 
om så vore fallet, skulle förä ndringarna förb lifva konslanta 
seelan den högsta temperaturen uppnå tts. 

Sannolikare är, att båtskrol\cts magnetiska tillstånd un
dergår förändringar på grund af de vibrationer, som åstad
kommas a f motorerna. Är förhållandet så, som o[van an
fört s, bero äl'Yen de magnetiska olikheterna på såväl kursen 
som elen tid, ln·arunder denna styrts och elen fart, som hål
lits, och på den grund kan aldrig båtskro[vets magnetiska 
tillstånd blifnt fullt bestämdt. 

Som man kunnat vänta, rönte kompassen, som var upp 
ställ d l meter orvanför navigeringsplattformen elen minsta in
verkan a[ de magnetiska variati onerna. 

Naturlighis motses de jäm fö rande försöken mellan un
dervattensbåten Emeraude och dykbålen Pluviose med det 
allra största intresse i maritima kretsar. 
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Dessa båtar hafva afslutat le"veransprofven och skola nu 
företaga uthållighetsprof. 

Emeraude, Pluviöse, Ventase och Germinal hafva med 
egna maskiner tillryggalagt sträckan Cherbourg- Brcst-Dun
kerque samt åter (700') utan uppehåll. Motorerna bl efvo på 
intet vis öfveransträngcla. 

Farten var 8 knop i marschläge, hvarmed Emeraudes 
aktionsradie är 2 000', Pluviöse's l 000'. 

Under r esan rådde de mest gynnsamma väderleksförhål 
landen utan sjöhäfning, hvarigenom bålarnas sjoegenskaper 
alllså icke kunde utrönas. 

Tydligen lägger man stor vikt på de nya båtarnas sj ö-· 
duglighet, ty man fordrar, alt de under hvilka väderleksför
hållanden som hälst skola kunna taga sig fram från Cher
botu·g till Dunkerque eller Brest. 

För de allra nyaste undervattens- och dykbåtarna, som 
stå på stapeln eller äro beviljade, väntar man sig resultat. 
lwilka tyda på storarlade framsteg, 

Gifvetvis m åste man först afvakta resultaten af de ännu 
pågående försöken, för att kunna fälla ett bestämdt utsl ag 
om den äskade och af parlamentet redan beviljade under
vattensbåttypen. U n der budgetsdebatten 1907 förklarade m a
rinministern Thomson, att Frankrike m ed ch"tvarande under
vallensbåttyper icke äger ett effektivt vapen , och vidare att 
ofl"ensivbåten först måsle an skaffas. Emellertid skulle h an 
särskildt vinnlägga sig om att söka fullkomna de befintliga 
typerna, och söka anskalla en användbar olTcnsiYlyp, hvar
mecl man skulle kunna förfölja fie ntliga slagskepp. 

De stora unclervallensbåtar, lwilka beställdes den 31 de
cember 1906 skulle fylla de af marinminist ern nämnda for

dringarna. 
17J 

.Man hoppas med dem kunna erhålla en fart af iu 
klwp och en akti onsradie af 2 500' till 3 000' med lO knop. 
Med dessa båtar, ll\'ilkas prof skola börj a i slutet af 1H09 . 
kan man måhända tränga fram och hota till och med .Jade
mynningen. Emell ertid är det säkerligen ännu lå ng v ~ig fr ån 
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dessa typer till den ))Sous marin d'escadre)), som man hit
tills tänkt kunna göra 16 knop i imdervattensläge,ty dylika 
b åtar måste i marschläge kunna göra åtminstone samma fart 
som ett slagskepp. 

I skarp motsats till den i Frankrike rådande osäkerhe
ten vid lösandet af undervattensfrågan, framstår den konse
kvens, lwarmed med man gått tillväga i England. 

Så snart resultaten från Gusta-Ye Zede 1893 blihit med 
säkerhet kända i England och man där kommit till insikt om 
undervattensvapnets utvecklingsmöjligheter och användbarhet, 
anskatTades från Amerika för engelska flotta ns räkning en 
med goda resultat profvad undervattensbåt af Holland-typ . 

Denna skulle tillsvidare tjäristgöra som försöksb åt, hvil
ken under förutsättning af att den befanns användbar, skulle 
efterfölj as af en taktisk enhet på fem båtar. 

Försöken tyckas hafva slagit mycket väl ut, ty under 
åren 1902 och 1903 byggdes af firman \Vickers den första 
seri en på fem undenaltensbåtar, hYilka, sedan stalen öfYer
tagit dem, erhöllo n:ris 1- 5. 

Samlidigt , med att den första Holland-båten inköptes 
från Amerika, ingick engelska amiralitetet kontrakt m ed ofyau
nämnda fi rma, hvarigenom denna under ett visst antal år 
förband sig att bygga dc för marinen erforderliga undcnat
tensbålarna. 

Nu är kontraktslicl en visserligen tilländ alupen, men del 
oaktadt lå ter amiralitetet a lltj ämt denna firm a hygga de il esta 
undernttlcnsbåtarna; dock byggas årligen två h å lar på ör
logsvarhet i Chatham, för att öfven statens verksläder skola 
blifva förtrogna med byggandet af dylika båtar. 

U ndenattensbåtarna 1- 5 anses numera icke krigsdug
liga, utan anYändas endas t som experimcntbåtar. 

Dc härpå följande båtarna af A-klassen, nämligen A 1-
A4, och A5-A12 ~ifvensom båtarna af B- och C-klassen, 
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hvilka byggdes 1903- 1906, framvisa ständiga förbättrin gar 
med afseende på tontal, maskinkraft och sjöegenskaper. 

Fortskridandel från en klass till en annan skedde icke 
stötvis, med hasliga öfvergångar, utan så småningom m ed 

nödig försiktighet, och var allt igenom frukten at föregåen de 

erfarenheter, vunna genom studittm af för handen varande 
experimentb åtar. Deplacementet växte från 104 tons så små

ningom till 180 tons, samt slutligen till 280 och 284 tons; 

l f l ''l d d . f o ] 60 t'll 600 l motorernas häst \.ra tanta o \.a es gra v1s · ran 70 1 2uo oc 1 

därigenom har farten gått upp från ,
8

_ till 
1
8
4
_ knop. Aktions-

u,o ,o 

d . l l'l l d "l f o 
350' 'll 1350' .ra 1en 1ar 1 \.a e es o (ats · ran 8 tl -

9
- . 

Samtliga engelska undervattensbålar äro trots alla var
nande röster törsedda med gasolinmotorer. Sedan motorerna 

fulländats och personalen blifvit bättre förtrogen med der as 

skötsel, hafva olyckor, förorsakade af gasolin, betydligt aftagit 

i antal. 
Endast A 13 är försedd med en Hornsley fotogenmotor. 

Denna båt, som gick af stapeln 1905, tycks ännu ej hafva 
afslulat sina profturer, lwilkel lyder på, att motorfrågan icke 
häller i England erhållit en fullt tillfredsställande lösning. 

Enligt förljudande skola D-klassen eller åtminstone en del af 

dem förses med gasolinmolorer. 
Amiralitetskemisten Arnold Philip och eleklroteknikern 

Louis Steel i Portsmouth haf\·a nyligen uppfunnit en apparat, 

som i tid angifver närvaron af giftiga och eldfarliga gaser. 

som dunsta ut i en m ed gasolinmotor försedd unclenattensbåL 
Uppflnningen beslår hufyudsakligen af en liten luftpump. 

som oafbrutet tager luftprof från alla delar af båten. Appa
raten reagerar redan då en tredjedel af den för explosion 

nödvåncliga mångilen gasolinångor förefinns. Ökas benzi n
halten i något af båtens ol ika rum, kommer en elektri sk 

ringklocka i verksamhet, hvarjämte en röd lampa tändes. 

Apparaten funktionerar så länge hufvudmotorn är i gång. 
Den första D-klass-båten företager nu sina profturer . 

.Med betydligt ökadt deplacement - det påstås 550-600 tons 
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- skola dessa dykbåtar kunna göra omkring 16 knop i 
marschläge. I så fall vore detta ett för engelska förhållan
den ofantligt hastigt framsteg. 

Naturligtvis motser man med spänd förväntan resultaten 
från de nyaste bålarnas pro(lurer. 

Rysslands undenaltensbåh·äsende är till stor del en frukt 
af det sista kriget. 

Nästan alla hittills kända undervattensbåttyper äro re

presenterade. Utom egna typer (Bubnov, Beklemisef) finnas 
Holland- och Lake-typsbåtar samt på sista tiden äfven båtar 
af Germaniatyp. 

Den första till Ryssland levererade undervattensbåten var 

Forel på endast 17 tons. Denna byggdes på Germania-varfvet 
och sändes redan före sista krigets utbrott på låg till Vladi

vostok. Efter Porel sändes med korta mellanrum en mängd 
andra undervattensbåtar landvägen till samma hamn. 

Emellertid erbjöds icke under kriget något tillfälle för 
undervattensbåtarna och med undantag af elt par haverier,. 
ln-ilka inträffade å några båtar, förnams intet af elen forna 
sibiriska flottans undervattensbåtar. 

BeträtTande undcrYatlensbåtbyggandet tyckes man hittills 

icke i Ryssland hafva gått målmedvetet tillväga. Undervat
tensb åtarnas konstruktion, stundom till och med deras för

läggningsplatser äro höljda i rätt djupt mörker och hemlig
hetsmakeriet på alla undervattensbåtväsendets områden är om 
möjligt drifYet ändå vidare än i Frankrike. 

Af denna orsak äro ock alla närmare upplysningar om 

ryska undervattensbåtar af mycket tvifvelaktig natur. 
Så mycket har emellertid dunstat ut angående därstä

des konstruerade undervattensbåtlyper, att de uppnått en i 

det hela ganska acceptabel hastighet i undervattensläge, !war
af man skulle kunna sluta sig till en mera fullkomnad kon
struktion af motorerna, eventuellt en bättre motortyp. 
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Ur taktisk synpunkt bör den därmed uppnådda tördelen 

11aturligtvis icke underskattas, såvida icke samtidigt försp orts, 

:att de ryska underyattensbåttyperna af icke närmare kända 

.anledningar öfyer hufvud Yisat sig mindre atwändbara. 

Däremot synas de nyaste Germania-dykbåtarna af Karp

iyp visat sig fullt tillfredsställande i hvarje hänseende. Dessa 

hafva fotogenmotorer och lära kunna uppnå en fart af 11 

knop i marschläge. 
Allt tyder på att man i Ryssland kommer att föredraga 

Lake-båtarna framför Holland-b åtarna. 
De nyaste båtarna af Beklemisef-Lake-typen äro en rysk 

konstruktion, baserad på den amerikanska Lake-typen. Un

·dervattensbåtarna Minoga och Akula tillhöra Bubnov-lypen. 

Den påfallande olikheten i deplacement hos de senast 

beställda undervattensbåtarna ger vid handen, att stor osä

}'"erhet därvidlag är rådande. Så t. ex. är Sudak af Beklemi

sef-Lake-typen på 110 tons, under det att de nyaste bålarna 

af samma typ hafva ett deplacement af 450 tons; af 13ubrlOY

båtarna är en på 117 tons, den andra på 360 tons. 

I öfrigt tyder allting på, att man i Ryssland kommer 

att föredraga dykbåten med stort deplacement. -- Äl\en å t 

frågan om enhetsmotor skänker man synbarligen stor upp

märksamhet. 
Ingenjör Drzewiecky påvisade för flera år sedan de stora 

fördelar dylika motorer skulle medföra, men ännu har det ej 

lyckats honom att konstruera en dylik motortyp. 
AnmärkningsYärdt är det lefvande intresse, lwarmed m an 

i Ryssland följer underYallensbåtväsendets u lwckling l i k som 

ock att man där med förkärlek slår in på egna vägar. 

Redan 1890 ägde man i Förenta Stalerna en undenat

tensbåt, som fyllde alla dåtida fordringar. Denna var på egen 

risk byggd af ingenjör Holland. H.esultaten, som erhöllos vid 

.denna båts profturer, Yoro i så hög grad tillfredsställande, 
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att man hade skäl antaga, att Förenta Staterna skulle komma 

att intaga och behålla en ledareställning i fråga om under

vattensbåtkonstruktioner. Detta blef emellertid alls icke för
h ållandet. 

Nästan samtidigt med Holland-båtens uppträdande bör

jade Lake bygga undervattensbåtar, men hans konstruktions

princip skillde sig så småningom allt mer och mer från Hol

lands, ehuru bådas från början Yarit grundade på samma 

principer. Därigenom kom Lake-bolaget slutligen till en typ, 

hvilken dock tills dato funnit föga användning inom de ul
läridska marinerna. 

Vid den täfling, som i maj 1907 ägde rum inför Sub

marine board mellan Electric Boat Company (Holland) och 

Newport News Shipbuilding Company (Lake) med Octopus 

och . Lake, tillföll som bekant segern den förra. Della hade 

närmast till följd, att en beställning på 7 stycken Getopus

båtar tillföll Electric Boat C:o. Som det dock konstaterats, 

:att Lake-båten i Yissa afseenelen Yar den andra öfverlägsen, 

b eslöts att inköpa en Lake-båt under förutsättning att den 

fyllde Yissa bestämda fordringar. Newport News Shipbuilding 

Company (Lake) åtog sig att leverera en sådan båt den l 

maj 1910, hvilken skulle göra en fart af 16 knop i marsch
läge (i stället för de kontrakterade 14). 

Den typ, som Förenta staterna hiHiils satt främst är 

Holland-typen . Ehuru försöken med den första Holland

båten voro afsl ulade redan 1890, beställdes dock först 189;) 

den första undervattensbåten - Plunger - af samma typ. 

De 7 undervattensbå larna af Plunger-klassen blefvo färdiga 

först Hl03- 1904 (erhöllo modern inredning 1907-1908), alll

så betydligt långt efter det försöken med Holland Yoro af
slutade. 

Holland inköples 1900 at staten för ett pris af 150,000 
dollars. 

1904 beviljades unclenattenshålarna Cuttl elish, Vi per och 

Tarantula, hvilka besUilldes hos Electric l3oal C:o, Newyork. 

Samma år påbörjades Octopus, lwilken, försedd med de allra 
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modernaste uppfinningar, lyckades l 906 fullgöra profYen pCt 

ett mera tillfredsställande sätt än konkurrensbåten Lake. 

Utom de två Lake-båtarna, lwilka skola levereras 191 0, 

bygg::-.s i Förenta Staterna 15 andra båtar af förbättrad Hol

land-typ. Dessa hafva antagligen ett betydligt större depla

cement än de föregående båtarna. 
Äfven i Förenta Staterna tycks man dock vara starkt 

betänkt på att införa dykbålstypen med stort deplacement. 

Detta kan dock icke bestämmas förr än under 1910 - alltsi1 

först efter det profven med de sista Lake-båtarna äro afslu lade. 

Samtidigt med att Octopus och Lake företogo sina prof

turer, Yäcktes i Amerika tanken på ))Subsurfacell el ler llsemi 

submerged boabl-typen. Iden att anskaffa en liten, lätt stuf

Yad och transportabel dyk-torpedbåt omfattades på det ifri

gaste af höga vederbörande, lwilka Yid sisla k.ongressen nästan 

lyckades erhålla nödiga m edel härför. Emellertid föll som 

b ekant frågan i sista ögonblicket. 
Det påstås, att marindepartementet Yid 1908 års slul in 

gått kontrakt med Lake Torpedaboat Co. om levererandet af 

en llsubmarine-cruisenl på 500 tons deplacement under vall 

net, 49 meters längd, 14 knop i marschläge och 9,5 i under

vallensläge; leveranstid: l maj l 91 O, pr is 450,000 dollars. 

Den skall kunna gå under va ltnet i 70 timmar. Aktionsra

dien i öfvenallensläge skall vara 3 000'. Vidare skall elen 

lärses med 6 torpedtuber samt hafva 10 torpeder ombord. l 

marschläge drii\·es den af gasolinmotorer. 

Ilalien har vid konstru erandet af sina unclenattensbåt ar 

liksom öfver hu [vu d vid skeppsbyggeri i så m ånga riktningar 

gått sina egna v~igar. Där har man lyckats att frambri nga 

en dykbåtstyp, som, om ock tills vidare af blygsamma di 

mensioner, likväl synes kunna komma att verka banbrytande. 

Ty de företräden, som de nyas te italienska dykbåtarna visnt 

sig i flera hänseenden äga, måste anses högst värdefulla. 
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Såsom skapare af den nutida italienska typen gäller 

mariningenjör Laurenti, lwilken nu har den tekniska lednin

gen af Fiatverken i San Giorgio, vid Spezia. De fem dyk

båtarna af Glauco -typen, som byggdes under perioden 1905 

--1908, sk i l ja sig till sitt yttre obetydligt från nnliga torped

båtar; sk.rofvet har nämligen icke en cirkuhir genomski1rning, 

såsom annars är förhållandel m ed utlandets bålar af samma 

typ, ulan en oval och liknar därigenom mera en torpedbåt. 

Däraf uppstår ock en annan icke oväsentlig fördel, näm

ligen elen att utrymmet bättre kan utny llj as än hos andra 

båtar rn ecl samma tontal. Hiiraf följer i förs la rummet möj

ligheten af att install era större accumulatorer och kra[ligare 

motorer. 
Bå tskrofvet är byggdt på spant, hvilka utgöras af elas ti

ska patenterade metallringar. Tack vare detta system och 

till konstruktionen hörande skott, är bålskrofvet synnerligen 

motståndskraftigt m ot tryck. 
Undervattensbålarna Glauco, Squalo och Nanalo h afva 

1908 deltagit i krigsöfningarna. För den skull löpte de den 

14 juni 1908 ut från Venedigs hamn jämte kryssaren Lom

bardiy och bogserhålen Tevere för att gå till Spezia, hvars 

hamn de skulle försvara. Emellertid måste undervattensbå

tarna på grund af svårt våder anlöpa Porloferraio och först 

den 19 juli, d. Y. s. efter 36 dagar, anlände de till Spezia. 

För öfrigt försiggi ck resan Veneclig-Spezia (öfver 1200') ulan 

något uppehåll. Denna prestation ansågs på grund af bålar

nas relativt små deplacement såsom synnerligen anmärknings

Yärcl. Som jämförelse kan nämnas, att de engelska under

vattensbåtar, lwilka 1908 dellogo i krigsöfningarna, enelast 

tillryggalade en tredjedel så lång distans som Veneclig-Spezia, 

oakladt deplacemenlet Y ar b etydligt större.*) 

*)Några data fr:l.n H v a l e n s hemfärd meddelas härmed som jämförelse. H valen af
gick frå n Spezia den 30 juli detta år samt an kom till C artagena den 2 aug, den 2S. aug. 
hade hon nått Fen·oJ och därunder an löpt Gibraltar. Lissabon, Cascaes Bay, Pemsche, 
Oporto, Viga , Cap Finisterre. Afgångs- och ankomstdag från hamn till hamn har var it 
densamrn a utom Cartagena-Gibraltar och Gibraltar- Li ssabon då ankomst s k~tt dagen 
efter afgång. Den 2 sep tember afgick hon fr·ån Fen·ol samt ankom den 5 oktober l!! l Stock· 
holm härunder hade Brest Portsmouth Ljmuiden och Kiel angjorts. Tiderna för resan var 
Ferr~I - Brest 2-4, Brest-'-Portsmouth' 7-9, Portsmouth-Ljmuiden 19-22, Ljmuiden-Kiel 
26-28 september samt Kiel - Dalarö, Stockholm 2-5 okt. 

(Red.) 
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Af lwad som anförts framgår, att de italienska Lauren ti

typ -b åtarna, lwilka byggas vid Fiat-verken, mycket väl l~tla 

en jämförelse med utlandets betydligt större båtar. 

Ingenjör Laurenti garanterar fullständig säkerhet Iör h:"t

tarna på ett djup af ända till 40 meter. 

Den urspr ungliga undervattensbåten Delfino, som seder

mera ombyggts till dykbåt, användes numera endast som cx

perimentbåt. 
Tre af Glaneo-typens båtar hafva fotogen--explosionsmo

torer af Fials konstruktion, under det att Otavia och Tricheco 

äro försedda med modernaste Thornycroft-fotogenmotorer. 

I-harje båt har h å stycken motorer, lwardera med 8 cy-

1 indrar; lwarj e motor drifver en propeller och utvecklar 3i) () 

eJJektiva hästkrafter, hvilket alltså representerar en total ma

skinkraft af 700 h ästkrafter. 8-cyl. motorerna b estå af tv:l 

stycken sammankoppl·ade 4-cyl. motorer, hvilka kunna ar

beta ln·ar för s ig. Kopplingen är dock fast, så att den icke 

arbetande 4-cylindr iga motorn måste dragas med. Motorn 

sättes i gång medelst komprimerad luft, som tages från en 

beh åll are ombord, och insläppes till motorn genom en reg

lerbar ventilanordning. Igångsättningsventilen stänges auto

matiskt, när brännämne tillföres motorn. 

Motorerna kunna gå såväl framåt som back. Omkast

n ingen sker medelst en kugghjulsanordning. 

Den sista San Giorgio-dykbåten Foca*) har två stycken 

45 cm. torpedtuber och två klep toskop af Russe-Laurenti-typ, 

hvilka hafva en synvinkel af 60 grader; vid full belastning iir 

däcket l meter ohanför vattenytan, lwarigenom det blir möj 

ligt för besättningen att vi stas på däck äfven vid sjögång. 

Af de båda Russe-Laurenti kleptoskopen användes det en ;l 

för att erhålla en orienterande bild af omgifningen; det an

dra användes för att noggranul kunna observera ett bestämdi 

föremål, lwaraf en förstorad bild erhålles. Då kleptoskopct 

"-') Som bekant har en explosion å Foca gjort denna t. v. otj än st-

bar. Den repareras vicl San Giorgio-verken. Öfvers. anm. 
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skall arwändas i undervattensläge, är det 10 cm. vida röret 

vid pass 30-40 cm. orvanför vattenytan. 

Accumulatorerna kunna lätt och bekvämt till- eller från

kopplas. De befinn a sig i ett absolut lufttätt rum, och an

vä ndas endast för att drifya de båda sidopropellrarna. 

Benzinen för m otorerna bevaras och påfylles p å ett så

dant sätt, att h \'arj e möjlighet till explosion är utesluten. 

Med undantag af Glauco, som har tre torpeder ombord,. 

hafva samtliga italienska undervattensbåtar endast 2 torpeder. 

Båta rna äro genom 7 valtentäta skott indelade i 8 af

delningar, hvilka upptagas af motorer, accumulatorer, pum

par o. s. v. Besättningen utgöres af 16 man. 

För att intaga undervattensläget, h vilket sker med båten 

stillaliggande och horisontel, använd as bl. a. LYå stycken ver

tikala propellrar. Intagandet af undervattensläget tager en 

tid af ungefär 5 minuter. Båtarna hafva Ilytkratt till e tt djup 
af 40 m eter. 

I motiveringen för den i Tyskland 1908 äskade öknin

gen at anslaget till undervattensbåtar framhölls så talande 

skäl, att hvarje tanke måste uppgifvas på en ren undervat

tensbåttyp. Verksamhetsområdet för de rena undervattens

båtarna är nämligen betydligt inskränkt på grund af deras 

dåliga sjöegenskaper. Vidare anfördes, att för ett land med 

Tysklands ofantligt svåra kustförhållanden kan endast en dyk

båt med goda sjöegenskaper komma i betraktande; en typ 

alltså, för ln·ars konstruerande stora svårigh eter uppstodo och 

hvilka först 1904 blefvo öi'vervunna. 

Synnerligen önskvärdt var, att undervattensförslaget snabbt 

realiserades, men motorfrågan lade stora hinder härför. 

l en stat sådan som Tyskland, där allmän värnplikt är 

införd och där fast anställd yrkespersonal således icke finnes , 

kunna nämligen endast motorer drifna med icke flyktiga vät

skor ifrågakomma, men för dylikas konstruerande ställde sig 

betydande svårigheter. Först för få år sedan lyckades det 

tyska tekniken att blifva h erre öfver dessa och ej förr än 

1906 konstruerades den första undervattensbåten U l, som ur 
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facksynpunkt fyller alla rimliga kraf på säkerhet och är i slånet 
att lösa sina uppgifter samt är försedd med motorer, lwi lka 
tillfredsställa alla anspråk. En nästan oafbruten seri e försiik 
af all a slag har ågt rum m1der tYå år och resultaten h ärar 
komma till mwändning på de nyaste under byggnad på Ger
mania-varfvet varande dykb åtarna U 2 och U 3, en fö rstorad 

u l-typ . 
Man har sig bekant, aU dc tyska Germania-bå tarn a in-

taga undervattensläget nästan horisontellt och alt · de lätt 
kunna hålla sig på ett b estämdt djup. Genom användan <le 
at fotogen såsom drifmedel är all fara för explosion uteslu ten. 
Fotogentankarna äro belägna utanför själfva båtskrofvct. In
tagandet af ytläge från gång i marschläge tager en tid af G 
minuter och för att härifrån intaga unclenattensläge behöfs 
endast 30 sekunder. 

Sedan man i Tyskland kommit till den fullt riktiga slut-
satsen , att man borde förska(I'a sig etl härgningsfarlyg, innan 
man byggde unden·attensbå lllotliljer, h eslöt man att anskan·a 
ett fartyg afsedt uteslutande för undenattensbåtarnes behof. 
Ett dylikt löpte af stapeln i mars 1908 å Howaldl-verken och 
är ämnadt aU tjänstgöra såsom bärgnings- och moderfartyg 
samt såsom nytande docka. Det har anordningar att lyfta 
tyngder af ända till 500 tons. 

Vulkan är det första fartyg af detta slag, u teslutande 
afsedt för undervattensbåtarnas behof. 

Japan b eställde under sista kriget 7 uncleryaltensbåtar 
af Hollanel-typ hos Fore-Hiver-verken, Nord-Amerika. Bi\.
tarna sändes söndertagna till Jokosuka, hvm·est de åter h op-

sattes. 
För närvarande äro två båtar af engelsk C-typ uneler 

byggnad för Japans räkning hos Vickers. Dessa skola föras 
till Japan på ett för detta ändamål si.irskildt byggdt transport-

fartyg. 
Helt nyligen lär i Japan anslag beviljats för byggandet 

.af ännu två unclenattensbåtar. 

·> 
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De öfriga sjömakter, som nått något längre på under 
vattensbåtväsendets område äro: 

1) Sverige. Sedan 1904 anställas försök med )) Hajen)); 
.en dykbåt beställdes 1908 hos Fiat-San Giorgio. 

2) Holland. 1905 byggeles en båt af Holland-typ på 
Schelcle-Yarfvet på Vlissingen. Profturerna hafva utfallit gynn
samt. Båten, förut benämnd : Luctor et Emergo)), betecknas 
nu l. 

3) Österrike-Unge~·n . 1906 beYiljacles anslag till byg
gande af sex undervattensbåtar, (två af Lake-typ, två af Hol
lands- typ och två från Germania-varfvet i Kiel). 

4) Norge. 1907 beställdes elen första undervattensbålen 
på Germania-Yarl\'et. 

5) Danmarie Under 1908 års lopp ingick danska ma
Tinförvaltningen kontraJd med San Giorgio-verken om byg
gandet af Danmarks första undervattensbåt. 

Uncle:r de sista åren har emell ertid privatindustrien allt 
mer.a börjat deltaga i byggandet af undenattensbåtar. Detta 
laktum, som möjliggjorts därigenom, att underYallensb åtsvä
senclet uppgi[vi t sin strängt reserYeracle och hemlighetsfulla 
karaktär,, i vare sig allmänna konstruktioner eller i detaljer, 
har synbadigen verkat Yälgörancle på utvecklingen af delta 
sjökrigens modernaste vapen. Det osäkra trefvandels och 
famlanclets tider äro till största delen lyckligtYis förbi och 
unclenattensbåten har numera gjort sig gällande såsom en 
mäktig faktor, h-va rtill måste tagas berättigad hänsyn vid ord
nanclet al ett lands sjöförsvar. 

Tack Yare ofvan berörda faktum, är det numera möj
ligt äfven för smärre stater m ed en begränsad försYarslmdget 
att praktiskt tillgodogöra sig underYattensbåLYäsendets för
svarskraft, ·och att i lugn och ro göra sitt val mellan de ty
per, som. kunna anses lämpa sig (ör såda na länders förh ål
landen. Och d et är en k~incl sak att unclenattenshå len nu
m era ingår i nästan alla mariner. 

Tidskrift i Sjöväsendet. 27 



-428-

Den alltjämt fortgående utvecklingen af undervallens

båtbyggandet har vidare åstadkommit en sammansmåilni ng 

af begreppen ))Undenattens))- och ))Dykbåb>, så att numera 

är det knappast möjligt att hänföra enstaka båtar till den 

ena eller andra typen. Allt tyder på att den tid icke är ar

lägsen, då öfver hufn1d endast dykb åtar komma på tal. 

England är nog det land, som m ed en viss konserva

tism kommer att fasth ålla vid en fastslagen typ, hvilkct har 

sin naturliga förklarin g i den inrotade föreställningen att un

derva ttensbåtarnas speciella uppgift är att ersätta minan vid 

hamn- och kustförsvaret. Och just för detta ändamål var 

))Holland)) på grund af sina små dimensioner särdeles lämplig. 

Ur dc olika båltyperna utveckl ade sig själfklart genom 

de allt m era lyckade för'söken i att bygga och rusta båla r 

och därmed sammanhängande ökande af deplacementet, cle 

särskilda b å tkl asserna, af hvilka den nyaste D-klassen af all t 

att döma slår på öfvergången från undervattensbåt till dykh åt. 

I Förenta Staterna hafva Holland och Lake utfor

mat de ursprungligen lika undervattensfartygen i två oli kn 

riktningar. Holland - representanten för under\'altcns

håt-typen - utgick visserligen ur tätlingskampen såsom seg

rare, m en detta b etyder alldeles icke detsamma som att Lake 

skulle hafva uppgifvit sin en gång inslagna väg. Lake h ar 

nämligen förbundit sig att 1910 ställa en ny båt t ill m arin

departementets förfogande, hvarvid det sista afgörande utsla

get skall fällas. 
Förr eller senare torde således äfven i Amerika denna 

strid leda till en kompromiss mellan olika åsikter, lwarigP-· 

nom företrädet kommer alt gifvas åt den tör öppen sjö mest 

lämpliga dykhålstypen. 

Angående Italien är redan förut en gång omnämndt, atr 

den ursprungligen som. r en undervattensbå t byggda Delfina 

senare ombyggts till dykb åt och att man efter denna tid u te

slutande arbetar på att ytterligare fullkomna denna typ. Tack 

vare ett konsekvent målmedvetet fasthållande af denna plan 

har byggandet at dylika b åtar i Italien n ått en höjd, som 
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med rätta kan aöra anspråk att t1'l ldr·aga s1·a d .. 
~ ~ en storsta upp-

m ärksam het. 

För närvarande räknar Fiat-verken i Muggiano, lwilk a 

stå under en på undervattensbåtsväsendet väl bep röfvad auk

toritets ledning, såsom kunder utom sitt eget lands marin, 

b åde den svenska och den danska marinen. 

o Då Tyskland a priori beslöt sig fö r införande af dyk-

ba~stypen, skedde det lörsl eller moget stuelitlin a r frågan, 

hv1lken ock därför utvecklade sig följdriktigt och praktiskt, 

utan a lit för mycket experimenterande. 

Fra nkrike erhöll i ingenjör Laubefs .Nanal s in första 

dykbå t 1899, hvilk en som bekant är l'örsedd med äncrmaski

ner för gång i m arschläge och med elektriska mot~rcr fö r 

undenattensgång. 

Man i\'ekade länge i valet m ellan undenattens- och 

dykbå t, till dess man slutligen 1905 bestämde sig för den se

n are lypen, r epresenterad af Aigretle. 

. Af undervallensbåtar fordras numera : a) största möjliga 

aktJOnsrad ie; b) högs la görliga fart både öfver och under vat

ten, och s l ulligen c) goda sjöegenskaper. 

Det ligger i öppen dager a lt med det deplacement, som 

ännu Lör kort tid sedan var det vanliga, kunde man icke 

göra sig räkning på dessa fordringars uppfyllande; ett ökan

de af tontalet måste n aturligtvis följa hand i h and härmed. 

~uru långt man hän·id tilltror sig att gå, är en fråga, som 

ar b eroende ar en mängd faktorer, lwilka ioi nnu icke äro till

råeld igt utredda, för a tt några säkra gränser skola kunna fast

slås. l lwarj e faH är det otvirvelakligt, att ett uppdelande af 

undcnattensbåtmaterielct m åste göras på så sätt, att dc min

dre b å tarue afscs för h amn- och kustförsvar, de större där

emot för från kusten mera atlägsna operationer, alltså för 

öppna sjön*). 

Frankrikes marinminister Thomson har därföre också 

funnit lämpligt att vid budgetsförh andlingarna i deputerade-

''") Jämför härmed danska »Dykkeren> och svenska •Hvalen >. 

(U f vers. an m.) 
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kan1maren pav1sa nödvändigheten af att särskilja undervat
tensbåtarna uti defensiva och offensiva. 

Det största deplacementet har den under byggnad va
rande dykbåten Q 73 (konstruktör Hulter). Denna som är 
konstruerad (ör såväl å nga som elektricitet såsom drifkraft 
är på icke mindre än 577 Lons. 

De nyaste båttypernas i England, Ryssland och Fören ta 
staternas deplacement vari era mellan 400 och 500 tons, under 
det att man i Itali en, tack vare där brukliga gynnsamma 
b åtformer, tror sig kunna m ed 180 tons deplacement upp
n å samma resultat som andra stater med 3 gånger så storl 

tonnage. 
Hvad beträfiar undervattensbåtens längd så regleras den 

af fl era faktorer: först den i proportion m ed längden ökade 
r isken af grudstötning vid dyköfningar på grundt vatten . 
(Härifrån äro Lake- och Germania-t~rperna samt ~e italiet;ska 
b åtarna naturligtvis undantagna*); v1dare motorfragans stand
punkt samt slutligen kostnaden. 

Af en modern undcn·attensbåt begär man numera minst 
15 knops fart i marschläge och 10 knop i undervattensläge. 
Detta önskemål, l1Yilket, jämfördt med då och då framkastade 
orimliga fordringar, synes ganska blygsamt tilltaget, är .dock 
ännu ej uppnådt, ehuru intet tvifvel råder om att man mo~11 
en ej allt för aflägsen framtid skall lyckas öfveninna de sva
righeter som uppresa sig h äremot. 

Lösnin cren af farlfrågan b eror så godt som uteslutande 
på ulvecklit~gen af motortyperna. Äfvcn med afseen.de på 
farten kunna de itali enska undervattensb åtarna framv1s a de 

bästa resultaten. 
Otvifvelaktigt blir motorfrågan i undervattensväsen det 

den, som kommer att erbjuda de största svårigheterna. E n
h etsmotorn skulle väl utgöra den bästa lösnin gen, men änn u 
har det ej lyckats att framställa en typ, som kan ens n är
melseYis uppfylla anspråk.en på en dylile De med sådana 

*) Dessa dyka med båten hoJ;isontel. 
Öfce1·s. anm. 
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motorer i Frankrike gjorda försöken, kunna visserligen be
traktas såsom misslyckade, men detta kommer säkert icke 
att föranleda uppgifvandet af nya försök i angifna riktning. 
Detta är så mycket mi n d re att befara, som undervattensbåt
byggandels framtida utveckling och den taktiska användnin
gen al elylika fartyg till stor del är beroende a f en mer eller 
mindre lycklig lösning af motorfrågan i allmänh et och en
h etsmotorfrågan i synnerhet. 

Ännu så länge är man således hänvisad att b egagna sig 
af två slags motorer. 

För gång i marschläge hafva tills Yidare explos ionsmo
torerna (förbränningsmolorer) v isat sig bäst. Det är också 
just dessa, på hYilkas fullkomnande det oafbrutet arbetas, och 
till Jwilka af denna anledning också stora förhoppningar knytas. 

Såsom bränsle användes dels flyktiga oljor, såsom ben
zin, b ensol, gasolin, dels mindre flyktiga, framför allt fotogPn. 
Dessa senare oljor h a lva järnförda med de flyktiga, rördelen 
af att Y ara mindre riskabla under förutsättning likY ~il, att de 
ej först behöfva uppvärm as genom en flyktigare olja (benz in). 
Mot denna enda fördel ä r såsom olägenhet att räkna: mindre 
hastighet i marschläge samt äfven i ytläge. 

De många olyckst il!Hillen, som företrädesvis i England 
föranledts af användandel af flyktiga oljor hade till följd att 
man i de flesta mariner afstod från detta clri fmedel och be
stämde sig för tyngre oljor; i Frankrike tillgrep man äfven 
ångmaskinclrift. Men trots detta uppgifver In-a rken England 
eller Förenta staterna gasolin en. 

Stränga försiktighetsregler ())h vita råttor))), en allt m era 
dr i f ven fullkomning ar motorerna och tillbehör, personalens 
ökade erfarenhet i fråga om dess riktiga h andterande och 
skötsel hafva i hög grad för mi n skat farorna, Inarigenom ock
så de otvifvelaktigt stora fördelarna af detta drifmedel kom
mit att göra sig gällande. 

Äfven för undervattensbåtar kan med alla skäl uppstäl
las samma allmängiltiga fordringar, som för de stora fartygen: 
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nämligen högsta stridsförmåga i samband med stö rsta möj
liga säkerhet. 

Vid sidan af ångmaskinen, som endast användes i Frank
rike, gafs företrädet åt Diesel-motorn, hvilken är oberoende 
af bränslematerielet. Dess värre visade den sig a ll t för tun g. 
För drifning med fotogen tyckles Körling-motorn ägna sig 
häst. Det finnes emellertid en hel mängd andra motortyper, 
som äro afsedela tör drift s[tväl med 11yktiga som tvnnre flY-

J t:> " 

tande bränsle. 
Bland andra framställde nyligen Tornyeroll en fotogen

motorslyp, som är afsedd för de italienska dykbåtarna Olario 
och Tricheco. 

Angående användningen af ångmaskinen för gång i 
marschläge hö r aqtecknas, att man i Frankrike tillgrep denna 
ulväg på en tid, då man ännu icke hade lyckats konstruera 
pålitliga explosionsmotorer rör u ndenattensbåtar. 

Ångmaskinens fördelar - Iätthelen att kasta om från 
framål till back sa m t alt reglera hastigheten - motväges till 
fullo af stora olägenheter såsom: större utrymme, ökad vild, 
betydande Yärmeutveckling inuti båten, stegrad bränsleför
brukning, medförande af färskvallen för ångpannor, dessas 
uppeldande m. m. 

HYilket Yärde, som kan tillmätas de två motorerna p ft 
ända till 350 hästkrafter, hYilka anbragts på de nyaste dyk
båtarna af PhtYiose- ldassen, låter sig ännu icke afgöra. Fak
tiskt är emellertid, att de flesta af de allra modernaste b å
larna skola förses med förbränningsmotorer och atl för n:1gra 
bålar af ofYannämnda klass till och med explosionsmotorer 
äro tagna med i rä knin gen. Högst sannolikt skola de Jlli 

pågående jämförande försöken mellan Opale, som ~i r fö rsedd 
m ed Diesel-motorer af ny lyp och Plusiose bidraga till frå
gans lösning. 

För närYarande är franska marinen den enda, som be
gagna sig al ånga som dril"kraft på undervattensbåtar - n a
turligtvis l'\ orclenfclts föregående försöksb åtar u ndanlagna. 

Antalet accumnlatorer såsom drifkraft för undervattens-
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b å tsmotorer kunna på grund af det ökade tontalet erh ålla en 
.däremot svarande ökning; härigenom blef det möjligt att 
·uppbringa farten ända till 10 knop under Yatten. Några 
synnerligen framstående tekniska förbättringar af accumula
torerna hafva på sista tiden icke blifvit vidtagna. 

Det omförmäles, att de på de italienska F ial-verks-båt
typerna installer ade accumulatorerna skola yara af relativt 
r inga tyngd - omkring 110 kg. på enheten - bekYö.ma att 
h andtera, lätta att utväxla, bYarigenom påtagliga fördelar gent
.emot andra system äro att emotse. 

Af praktiken bestyrkta resultat kunna som bekant ännu 
jcke väntas. 

Beträffande anordningarna att intaga undervallensläge 
har man erfarit att på de Jlesta engelska undervn ltensbålarna 
n edsänkningen ås ladkommes till att bör]· a med u n der u ån n . t:> t:> 

blott därigenom, att e lt par horizontella roder i aktern 
l ades n edåt. Båtm·na inlaga härvid ryckvis lutningar ända 
till 12 grader; om Yid sjögång aletern kommer ö[ver Yallnet, 
lär denna manöver Hera gånger hafva misslyckats. Med större 
säkerhet försiggår nedsänkningen genom senare nnbragta l\·å 
h orisontella roder, både i aktern och fören. 

Nedsänkning i Yågrät läge, hvilken jämförd med förut
nämnda metod erhjuder på lagliga fördelar i fl era hänseenden, 
är en specialitet hos Lnke, Germania och de itnli enska typerna. 
Lake begagnnr sig hi'trför af på båtens bredsidor anbragta 
ställbara hydroplan m ed stora släta ytor under det att Fiat
typen delvis mwänder Yerlikal-propellrar. Germania-bålnrna 
föra horisontella roder både för och akter. För alt med en
dast de horisontella rodren komma ned på 9 mclcrs djup och 
·upp igen behöf\a dessa hålnr i medeltal -P / 2 till 6 minuter. 

Såsom bestyckning [öra de flesta unclenallenshålar s l~i[

·och häck -torpedtuber i Yäxande an tal, upp till högs l f'yra; de 
franska typerna hafva dess u lom utanpå båtskro[vet lätta korg
tuber hYarigenom antalet kan uppbringas ända till sju . 

Ryssland ämnar på sina nyas le bålar af Krokodile-lypen 
.anbringa lvå 4, 7 cm. ss. kanoner och två maski ngey~ir. 
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Periskopen på de moderna båtarna utgöras numera för 

det mesta af tyå Yridbara och i vertikal riktning skjutbara 

synrör ända till 7 cm:s längd, hvilka anordningar göra det 

möjligt att behålla anfallsföremålet och andra delar af hori

sonten i sikte. 
Synvinkeln i horisontel riktning uppgår numera till 60 

grader. Synvinkeln i vertikal riktning blir tillräcklig genom 

båtens egen lutning. 
I allmänhet går sträfyandet numera ut på att erhåll a 

så Yidsträckt synkrets och så ljusstarka bilder som möjligl : 

i båda dessa hänssenden äro betydliga framsteg gjorda jäm

fördt med tidigare resultat. 
Anordningen af fast okular med vridbart rör och obj ek tiv 

erbjuder obserYatören fördelen af att icke behöfva förändra 

plats. 



Förteckning öfver de olika marinernas befintliga, under byggnad varande eller projekterade undervattens- och dykbåtar. 
(Afslutad vid 1908 års utgång.) 

Namn eller n:r 

12 1 N:r D 1-N:r D 12 
10 N:r C 21-N:r C 30 

2 N:r C 19 -N:r C 20 

4 N:r C 15-N:r C 18 

l l N:r A 13 
14 N:r C 1- N:r C 14 

11 N:r B 1-N:r B 11 

8 N:r A 5-N:r A 12 

'1 N:r A 1-N:r A 4 

5 N:r 1-·5 

31 Undervattensbåtar 

1
1 
l Sudak 

Min o g a 

l Akula 

4 Krokodil-klassen: 

(Alligator , Kaiman, Drakon) 

3 

l 

6 

Karp-klassen : 

(Kambala, K aras) 

K e ta 

Asiotr.-klassen : 

(Bycok, Kefal,Paltus,Plotva, 

Sig) 

l Forel 

7 

8 

l 

7 

l 

3 

7 

l 

7 

5 

l 

Som.-ldassen: 

(Beluga, Losos , 

Scuka, Sterlj ad) 

Delfin-klassen: 

P e skar, 

(Kasatka, N:tlim, Skat, Mak

'1:1;1, Ab:m, Se1·emetjev) 

Carp, Barracucla, Pickerel, 

Skate, Shipjack, Sturgeon, 

Thrasher, Tona 

Försöksbåt 

Stingray, Tarpon, Bonita, Snap-

p er, N arwhal, Graylincl, 

Salmon 

Octopus 

Outtiefish-klassen: 

(Tarantula. Viper) 

Plunger-klassen: 

(Pike, Aclder, Gr ampus, J\foc

cassin, P orpoise, Shark 

Holland 

Foca (ö ytterligare projekte

rade) 

Glaneo-klassen: 

(S qualo, N arv al o, Otaria, 

Tricheco) 

Delfin o 

2 N:ris 10, H 

2 N:ris 8, 9 

2 N:ris G, 7 

fl N:r 1-N:r 5 

2 I och II 

2 III och IV 

2 V och VI 

2 

1 

l 

U2 och U3 

U l 

H valen 

Haj en 

l l I (förut Luktor et emergo) 

l 

l / Dykkeren 

Fär dig- Motor för gång i 
Deplace

nlent 
byggd år - - · ----- --- Hl\stkrafter 1---- ,...-----

Fart 
Aktions

radie Typ 
(Konstruk

tör ) \ a stape n mar,;chläge und erv.-läge 'P o 1 ) l marsch- ~ und.-v.-
~ ~ läge läge 

marsch- l un d.-v. 
- ---n-l e_t_e_r'---- läge läge 

marsch-l und .-v. 
läge läge 

bev. fö r 1908 ' Gasolin 

på stapeln l 
l 

f
FI~l~\i~~l~tcl , 

l{ Hor;1sley 
Fotogen 
Gasolin typ 1906-- 1908 

1905-HJOG 

1905 

1903-1904 

Hollanel-typ 1902 o. 1903 

l 
Beklemisef-~ proj ekterad ' 
Lake 

l B:bnow l på s:p eln l 

}Lake 

}German i a 

Germania 

[Holland 

[Bubnow 

l Förblittrad 
{ Holland 

L ake 

l Förblittrad 
f Holland 

} 

l 
Hollan d 

} Fiat 

[Lau,·enti 

1906 

1905 

1904 

1904- 1905 

1 1903-1904 

\
beviljade för 

1908 

1906 

1903 - 1904 

1900 

1908 

1905-1908 

1896 

beviljade 

Gasolin 

Fotogen 

Gasol in 

E lektrisk 

Gasolin 

Olika slags 
förbrän
nings

motm·ey , 

Gasolin 

Explosions 
motorer 

Gasolin 

Benzin 

Fotogen 

Benzin 

E lektrisk 

Elektrisk 

Elektrisk 

Elektri sk 

Elektrisk 

Elektrisk 

Engelsk C-typ 

Holland 

Lake 

Genuania 

Hulland 

Germani a 

Fiat 

Holland 

1905 

på stapeln 

1898 

på stapeln 

på stapeln 

1906 

1909 

1904 

1905 

Gasolin E lektrisk 

Gasolin Elekt risk 

Fotogen 

Gasolin 

Fotogen Elektrisk 

Ben z in Elektrisk 

Fotogen 

Gasolin Elektrisk 

Gcrmania 11908 på stap.l Fotogen E lek t risk 

1 .Fiat 1909 / Elektrisk / Elektrisk / 

England (71 båtar). 

600 

550 

!50 
400- 450 

11 0 
160 

_ 7_0_ 

280 

284 

280 

180 

280 

180 

104 

319 

329 

318 

207 

318 

207 

122 

Ryssland (35 båtar). 

l 

450 

110 

117 

360 

450 

135 

17 

lOG 

500 

240 

175 

120 

-- l 
41,1 4,1 

l 

41,1 4,1 

00,2 3,s 

41,1 4,1 

' » 

30,2 3,9 

l 
3,8 

1;,,; l 3,6 

38 

39,9 3,04 

20,5 4,2 
l 

1 D,a 3,6 

!115-1501 150-200 23,5 4,6 

Före nta s taterna 29 båtar . 

500 

1GO 
70 

150 

j(ll) 

105 

64 

500 

278 

173 

120 

74 

Italien (13 båtar). 

900 
290 

G80 
600 

180 230 

150 175 

95 107 

Japan (11 båtar). 

62 

106 

87 

125 

49 

32,3 

24,7 

19,3 

16,4 

42,5 

36,o 

24,0 

19,8 

Österrike- Ungern (6 åtar). 

920 180 250 

237 300 

273 

Tyskland (8 lJåtar). 

600 
320 
250 

237 300 

200 240 

Sverige (2 båtar). 

750 expl.-m. 
150 elektr, 

200 

lSO 

107 

230 

127 

30,5 

43,2 

43 2 

40,0 

42,48 

19,8 

3,70 

3,9 

3,6 

3,1 

4 ,28 

4,3 

2,9 

3,7 

3,6 

3,75 

3,75 

3,1 

4,28 

3,6 

Holland (1 båt). 

120 l 20,41 3,5 

Norge (l b;U). 

200 255 

Dan:rnark (1 båt). 

120 

3,6 

3,6 

2,15 

14,0 

14,o 

11 ,5 

12,5 

11,5 

8 

15 

11 

10 

8 

9,5 

7--8 

13,.--: 

14 

11 ,02 

lO 

8,5 

6 

2 l 1:; ,l v 

2,ö 

~,65 

2,10 

13,5 

r 

' 

9 

12 

12 

12 

15 

9,5 

8,9 

12 

8,5 

8,5 

8,o 

8,5 

8,o 

7,8 

6,5 

6,5 

9 

7 

6 

11 ,5 

9,5 

10 

8,5 

7,2 

4 l 

10 

1850 
9 

1350 
- 9 

1350 
- 9 -

500 

300 
350 

- 8-

30 

1800 40 

~ 7,5 Il 

2500 30 

BOOO 
u 

3000 

680 
9,35 

300 

200 

875 
8 

70 
tim. 

30 

40 
5 

7 2000 
- 8-

6 

7 

7 

8 

8 

300 
9 

1000 
- 8-
1200 
-10 

30 

28 
- 7-

8,5 1 1200 
9- 10 

8,5 1000 
1-ll 

40 
5-6 

25 

7 

7 

8 

875 
-8-

1000 
8 

8,5 

40 
5 

l -· l - l 

2 

2 

Anmilrkningar. 

ID 1 af stapeln 

16 cyl. mask. 

HJOS. 

A 11, öfr. 2 12 cyl. mrtsk 

6 

2 

2 

l 

2 

2 

l 

l 

2 

2 

l 

l 

l 

l 4 )} > 

4 

l 

2 

4 

Den genom frivill iga medel 1908 bygg
da 134 t . undv.-b. heter Poctovij. 

Inköpt 1908. 

IFörsöks båt. 

l 
\Jr tn1 \' Jlll)•l l l J ~,.t (l)lOl SHSOJH drrf-, 

mr· d r•/. 

Huruvida de~sa skall inköpas beror 
på r es\l lblt f' !1 frän de 1910 levo
ransf<Ll'diga bätarna. 

4 af Octopus-typ, 3 af större Octo
pus-typ. Intagande af undervat
t ensläge tager 4 min. 45 sele J\Ied 
enelast horisontella roder tager clet 
40 ~ek. för att komma necl på 9 m. 

Outtiefish: l) cyl. ga~olinmotorer. -
Tarantula, Vi per: expl.-motorer. 

Lösköl: 12 t.: 3 propell- 2:~~ ~ ~ 
rar; 2 vertikala och 4 " -;;; ,~ ..j g. 
horisont. roder. " ::: .,_.D ;:; 

Otavi:t o. Tricheco, som ~llo2 ~ "' ;' 
gin go af ~tapeln 1908 q~ ~~<l 
hafva 'i'hornycroftmo ~ 1·,: ,~D] § :3 
torer fö1· gång i n1arsch- ~ ~- ~o~ ~ 
Htge ~ ~M.~~ 

FörsöksbiH ~9 ;;J;:; "' "' H '"d,_:::;'"dq 

Byggd hos Vickers. 

Byggda i J apan . 

Byggda i Amerika. 

/u 2 gick af stapeln 1908. 

IDessutom G båtrtr be~tiillda och 
l der byggnad. 

3 prop. 

/Förses ä f ven med hiicktorpecl tu b. 

/3 pr op . 

Ull-
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Afstämning af gniststationer. 

Afstämningsinstrument komma h ädanefter a tt medföras 

å de flesta af Hottans med gniststation förseelda fartyg. På 

grund häraf torde afstämningens förlopp mera än hittills kunna 

påräkna allniännare intresse, hvarför nedan lämnas en kort

fattad beskrifning å tillvägagångssättet h ärvid. 

Genom användandet af nyare mätmetoder kan numera af

stämningen göras vida noggrann are än förr, hvilken skillnad 

isynnerhet gör sig gällande vid mycket lös koppling, !war

jämte, sedan gynnsammaste kopplingen bestämts (se nedan), 

elektrisk starkström ej är erforderlig vid a fstämningen, lwilket 

har betydelse så till vida, att fartygen kunna utan påeldning 

färdi ga l'stämmas före r ustningarnas börj an. 

Förutom Dönitz vågmätare användes vid a[stämningen 

likströmsarbrytare s. k. >>summen> (eller ock i s tället för båda 

stationsprofvare) samt lokalmottagare. 

Principen för afstämningen är följande: medelst sum

m ern försättes endera ar de båda kretsar, af hvilka den ena 

är känd (vägmätaren) och den andra sökes, i svängningar, 

dessa uppväcka i sin ordning svängningar i den andra kret

sen, lokalmottagaren hålles i närheten af denna sistnämnda, 

och då kretsarna komma i resonans hörs ljudet i telefonen 

starkas t. 
Vågmätarens konstruktion är angifven i >>Beskri[ning öf

ver gnistsign almater ielen och dess användning», hvarför den

samma här förbigås. 
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Summern består af en lockare med parallellkoppladt 
motstånd för att fö rhindra uppkomsten af gnistor Yid ström
brytningsstället samt för vitmandet af nödig afstämnings
skärpa. 

Lokalmottagaren utgöres af själfinduktionsspole, kontakt
detektor, blockkondensator och hörtelefon sammanförda på en 
ebonitplatta med handtag. Af i närheten pågående elektri
ska SYängningar uppkommer i lokalmottagarens' telefon en 
pulserande likström, lwars strömstötar uppladda blockkon
densatorn. Då laddningen upphör, urladdas kondensatorn 
långsamt genom telefonens själtinduktion. Lokalmottagaren 
k allas äfven »aperiodisk hörmottagare» på den grund, att den
samma kan svänga efter h vilken våglängd som hälst ( sålun
da oberoende af perioclcrna),till följd af att den energi, som 
inkommer, ej magasineras, utan genast i stället förbrukas, 
hvarigenom svängningarna blit\a så starkt dämpade, att de 
upphöra, innan en h alf period har förs iggått (a periodisk). 

Vågmätarens spole kopplas till vågmätaren medelst tYänne 
hopsnoelda ledare, lwarigenom spolen lättare kan handteras. 
Spolen bör under mätningarna hållas på så stort afstånd från 
variabla själfinduktions- och variometerspolarna, att utslage t 
å vågmätaren ej förändras, då kopplingen mellan vågmätare
spolen och nyssnämnda spolar yUerligare löses. I motsatt 
fall är kopplingen lör fast, och a fstämningsresultaten blifya 
oriktiga. Genom att efter hand aflägsna vågmätarespolen från 
berörda spolar, kan afstämningen äfven göras skarpare. 

Vågmätarens spole bör ej h:'\llas i närheten af järnskoll 
eller andra större m etall massor, ty då förändras dess sj älf., 
induktion. 

Summern bör kopplas till den krets som har största till
gängliga själfinduktionen och lokalmottagaren till den andra. 
Om sålunda t. ex. få lwarf af variometern äro inkopplade, 
bör summern kopplas till vägmätaren, i motsatt fall till va
riometern. Detta åskådliggöres i fig. l, där A föreställer en 
Yariabel krets d. v. s. en vägmätare, X däremot den krets, 
som skall mätas. 

Svängningarna i kretsen A tänkas uppkomma på så sätt, 
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att då likström från summerns element, som genomgår själf
induktionen S, plötsligt afbrytes, uppladdas kondensatorn C 
:af strömmen, som uppkommer genom den i S hopade mag
netismens successiva försvinnande. Under tiden har afbrott 
fullständigt skett vid afbrytaren, då kondensatorn åter urlad
d ar sig genom själfinduktionen S, och svängningarna fortsätta, 
tills energien är förbruk ad. Summerns tilledningar få ej vara 
hopsnodda, ty då erhålla desamma en viss kapacitet, som 
m enli gt inverkar på afstämningsresullaten. 

A) Afsändarens afstämning. 

Omkopplarna skola hän·id vara uppfällda, luftlednings
gniststräckan kortsluten. 

Under afstämningen aktas noga på lösa tilledningars lä
gen, ty förändras dessa, kunna variabla själfinduktions- och 
var iometerspolarna komma att i afsevärd grad förlängas eller 
fö rkortas. 

I. Luftkretsen. 

Koppling enligt fig. 2. I kretsen skall ingå den del af 
Yariabla själfinduktionsspolen, som Yid kopplingsmätningen 
a ntages blifva gemensam för luft- och gnistkrets. Ändras 
kopplingsfastheten , bör till följd häraf luftkretsens afstäm
ning korrigeras. Summern igångsättes, Yågmätaren vrides tills 
lokalmottagaren erhåller högsta ljudstyrkan, vågmätaren aflä
ses, och våglängden uttages ur kunan. Är våglängden för 
stor minskas antalet af variometerlindningarna, eljes tvärtom. 

II. Gnistkretsen. 

Luftledningen frånkopplas, koppling enligt fig. 3. Gnist
gapet kortslutes. Vågmätaren m ed tillkopplad summer sättes 
i närheten af inkopplade gnistspolen, lokalmottagaren an
bringas så långt från v:'\gmätarens spole, att Yid öppet gnist
gap ljud ej hörs i lokalmottagaren. Vågmätaren vrides tills 
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ljudet når maximum i lokalmottagaren, vågmätaren afl äsC's, 

och våglängden uttages ur kurvan. Är våglängden för stor, 

minskas själfinduktionen och tvärtom. 

III. Kopplingsmätning. 

1 :a fallet: en fömt bestämd koppling skall inställas: 

a) Sedan luftkrets och gnistkrets hvar för sig afstä mls, 

kopplas de samman enligt fig. 4. Efter det summern igånh

satts, sökes med vågmätaren samt lokalmottagaren ett ställe, 

där de två uppkommande vågorna tydligt höres. Om h 

normalvågen, h 1 = lilla vågen, h 2 = stora vågen och k = 
h2 -hl l 

kopplingsfastheten, är k= - -h - . 100 ° o· 

Genom att i formeln insätta bestämda värdet å h samt 

vid mätningen erhållna värdena å h 1 och h 2 erhålles kopp 

lingsfastheten. Är denna vid mätningen för fast, minskas ge

mensamma själfinduklionen, eljes tYärtom, till önskad kopp

ling erhålles. lz 1 och h2 skola ligga lika långt på hvar sin 

sida om h, om föregående mätningar äro rätt utförda. 

Vid kopplingsmätningen iakttages, att ljudet ofta i tele

fonen hörs skarpast, då endera vågens maximum passeras, 

allt efler som vågmålarspolen hålles i närheten af själfinduk

tionsspolen eller variometerspolen. 
b) Kopplingen kan i detta fall äfven mätas förmedelst 

gnistgifni ng i stället för med summer. För vågmätarspolen. 

som kombineras antingen med lokalmottagare liksom i fig. -l 

eller med Hitzd~ahtinstrument (amperemätare) sökes liksom i 

a) en plats, där båda vågorna tydligt uppträda, hvarvid m åste 

iakttagas, att lokalmottagaren fordrar ett stort afstånd från 

lufttråden för att detektorn ej skall skadas, amperemälaren 

däremot m åste vara jämförelseYis nära. 

2:a fallet: den gynnsammasie kopplingen skall uppsökas: 

Med gynnsammaste kopplingen förstås den koppling, 

h varmed uppnås största energi med lösaste kopplir,5. J u 
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fastare kopplingen göres mellan t\•änne kretsar, desto met 

.energi kan från primärkretsen tillföras sekundärkretsen. Ener

oien Yäxer dock ej proportionellt med kopp l ingsgraden, utan 
o 
om denna till en hörjan är låg, och kopplingen sedan göres · 

fastare, växer energ ien först hastigt, därefter långsammare. 

Detta åskådliggöres genom aU uppgöra en s. k. kopplings

kurva, se fig. 5, lwarest x-axeln utvisar kopplingsgraden i 0/ 0 , 

y -axeln strömstyrkan (energi en) i sekundärkrelsen, och g be

tecknar gynnsammaste kopplingen, som är ett mått på summan 

af gnist- och luftkretsarnas däm p n in g. Göres kopplingen 

fastare uppnås blott en ringa ökning i luftkretsens ström

styrka. 
Vid mätningen ansändes gnistor och böra dessa vara 

så regelbundna som möjligt samt af vid pass 4- 6 mm. längd, 

heroende på spänningen. 
Koppling enligt Ilg, 6. Man börjar m ed litet afstånd 

mellan a och b, d. Y. s. lösaste koppling, och flyttar sedan 

b längre från a, till dess strömstyrkan ej m er nämnvärdt sti 

ger, hvilket synes å amperemätaren. Gynnsammaste kopp

lingen är då uppnådd. 
Som säkerhet för att amperemätaren ej påverkas af in

duktion från gnistkretsen, bör luftkretsen för kontroll från

koppl as densamma. Svängningarna i gnistkre tsen få då ej 

åstadkomma utslag å amperemätaren. 

B) Mottagarens afstämning. 

(Om vid afstämningen kontaktdetektor användes, från

kopplas batteri et och de tre batteriklämmorna kortslutas på 

hörmottagningsapparaten). 
Summern koppl as till vågmälaren som Yanligt, (eller ock 

användes stationspro(\aren), omkopplarna nedfällas, luftled

ningsgniststräckan öppen. 

I. Primärkretsen (luftkretsen). 

Lämplig spole till vågmätaren beroende på önskade våg-
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längden uttages. Vågmätarens kondensator inställes på det 
gradtal, som svarar mot den våglängd, för lwilken mottaga
ren skall afstämmas. 

Skriftransformatorns sekundärspole, fig. 7, horLLages, om
kopplarevalscn ställes på lltransformaton>, deteldarns serie
kondensator på 180°, detektorns parallellkondensator på 0°. 
börtransformatorns största sekundära spole insälles. Detek
torkretsen tjänstgör hän·id som lokalmottagare. ))S ummern)) 
sättes i gång och vågmätarens spole närmas till skriftrans
formatorns primärspole eller förlängningsspole, och bör den 
spole härvid väljas, som har största hvadantalet inkoppladt. 
Resonans mellan vågmätarekretsen och luftledningskretsen 
uppsökas medelst in- eller urkoppling af resp. p rimärspolar 
och förlängningsspole samt fö6indring af luftledningskonden
satorn. 

Härvid märkes atl primärspolarna böra göras så stora 
som möjligt och luftledningskondensatorn likaså, resten reg
leras medelst förlängningsspolen. Vid afstämningen iakllages, 
att vågmätarens spole hålles på lagom alsländ från respek
tive spolar i primärsystemet, så att skarp afstämning ernås. 

Då högsta ljudstyrkan hörs i telefonen, är kretsen af
stämd. 

Vill man under mätningen efterse, om primärsystemets 
våglängd är för stor eller för liten i förhållande Lill den sökta, 
vrides vågmätarens visare. Tilltager dän·id ljud et vid vrid
ning åt höger, har primärsystemet för stor våglängd och. 
tvärtom. 

II. Sekundärkretsen. 

Luftledningen frånkopplas. 

a) Skrifmottagaren. 

Lämplig sekundärspole insättes. Vågmätm·spolen hålles 
på lagom afstånd från sekundärspolen och skrifkondensatorn 
regleras, så att knackaren arbetar bäst vid det gradtal, på 
hvilket vågmätarens visare skall vara inställd. 
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b) Hörmottagaren. 

Lämplig sekundärspole insättes. Omkopplarvalsen på 
>>transformator)). Resonans mellan vågmätaren och sekundär
systeinet ernås medelst detektorns båda kondensatorer. Här
vid iakttages, att efter hand som parallellkondensatorn införes, 
ökas afstämningsskärpan (samtidigt minskas dock ljudstyrkan). 
För elen skull inställes parallellkondensatorn lämpligen på 
vissa gradtal med lämpliga mellanrum och motsvarande läge 
å seriekondensatorn uppsökes. 

Detektorns parallellkondensator bör sålunda alltid göras 
så stor som möjligt, Inarigenom skarp afstämning ernås. 

Direkt koppling bör aldrig användas, i stället sökes 
oskarpt genom detektorns parallellkondensator inställd på 0° 
och detektorns skrifkondensator på 180° samt fast koppling 
å hörtransformatorn. 

III. Sökning al obekant våglängd. 

Detta tillgår på samma sätt som afstämning af luftkret
sen, hvarvid Yågmätaren och summern ersättes af den af
lägsna stationen. 

Då den afgifvande stationen har skarp afstämning an
vändes liten detektorparallellkondensator, d. v. s. fast detek
torkoppling. 

Man bör dock alltid använda så mycket af detektorns 
parallellkondensator som möjligt införd d. v. s. som ljudstyr
kan tillåter af skäl, som i det föregående anförts. 

Of van angi fna förfaringssätt, som hufvudsakligen ut
arbetats enligt anvisning af marinförvaltningens gnistingenjör, 
har följts vid en rnängd afstämningar med goclt resultat och 
torde med någon öfning utan större svårighet kunna utföras. 
af hvem som hälst. 

Karlskrona i augusti 1909. 

J. E. 
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Sieurins lossningsapparater. 
I förra häftet intaget föredrag af kapten Åkermark angående kolnings
frågan omnämnas (sid. 333) dessa kolningsanordningar och lämnas här 

en af upppfinnaren själf gjord beskrifning. 

Hufvudprincipen i dessa apparater är, att när man ft 
.cläck.en af nutida fartyg förser desamma med ett större eller 
mindre antal kraftiga mask iner i form af ångvinchar, så bör 
man äfuen utnyttja dessa samt den kraft som de åstadkom m a, 
.i största möjliga utsträckning. 

Vid de tillfällen då fartygets last beslår af kol, eller 
annat löst liggande gods, hör man alltså söka att unclYika 
det dyrbara och tidsödande arbetet i form af skyfflin g 
medelst handkraft, och i stället låta kraften i Yincharne 
utföra detta arbete. 

Hittils ha enelast vincharne vid sådana tillfällen nyttjats 
till att uppfordra lasten, efter att elen, m edelst handkraft, 
skyfflats i kärl af en eller annan form 

Som ofvan nämnts, böra vincharne ej endast uHöra 
denna uppfordring utan åfven om möjligt uppsamlingen af 
lasten. 

Detta är i få ord lwad Sieurins lossningsappara ter 

utföra. 
Vincharne, som användas i sammanhang med dessa 

apparater, utföra dessutom allt annat m·bele som kan 
fordras af fartygsvinchar, el. v. s. de tjänstgöra för förhal
ningar af fartyg etc. samt utföra lossning och lastni ng af 
styckegods, och detta till och med med större fördel än drn 
hittils brukliga vinchtypen kan. (Fig. I.) 
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Fig. I. 

Fig. II. 

Tidskrift i Sjöväsendet. 28 
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Fig. III. 

Fig. IV. 
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Ett framträdande drag i sammanhang med Sicurins 
apparater är, att skoporna taga lasten under fc11·tygets däck, 
(Fig. II- IV) och i lastrummens mest atlägsna hörn, hvari
genom lämpning medelst handkraft är till största möjliga ut
sträckning onödig. Detta förhållande är af ofantlig vikt, och 
utgör en betydlig fördel öfver de s. k. «Grabbarnes)) arbets
sätt, då dessa nämligen endast arbeta i Yertikal riktning och 

Fig. V. 

således ej kunna från lastrum
mens hörn uttaga lasten utan 
att lämpning af densamma 
sker. 

Dessa nu nämnda hu1\'ud
drag af Sicurins apparater, ha 
gjort att apparaterna i ganska 
betydlig grad redan apterats 
ombord i in- och utländska 
fartyg. (Fig. V.) En k\·anti
tet af närmare 500,000 tons 
kol och koks ha under de se
nare trenne åren med desam
ma utlossats, och priset per 
ton har i dessa fartyg varierat 
mellan 9 öre, upp till 15 öre 
beroende på olika förhållan
den. Ett fartyg med enkla 
däck är gynnsammare för ap
paraten än ett fartyg med mel
landäck! o. s. v. 

Leverans al bunkerl~ol. 

En utveckling af apparaten 
har på senare tiden gjorts, i 
form af praktiska anordning a r 
för leverans af «Bunkers)) till 
fartyg, (Fig. VI.) 
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Till fö ljd af apparatens hufvudegenskap, n ämligen att 

kunna taga lasten under däcken af ett fartyg, och jämförelsevis 

långt aflägset från den plats der vincl1en är placerad, möj

liggöres nämligen att man äfvcn i gamla ))kolholkan> d. v. s. 

kasserade fartygsskrof, använda för fönaring af kol, kan m ed 

stor lördel anYända dessa apparater för leverans af k ol till 

fartyg. 

Det är då likväl ej meningen att ))skoporna>> direkt skulle 

le'Yerera kolen till det kolande fartyget. Detta skulle för 

m ånga orsakers skull b efinnas vara opraktiskt. Utan sko

porna böra då i holken endast uppsamla kolen från dess 

lastru m samt lever era desam ma till en, större eller mindre, 

«Ficka>>, fr ån ln-ilken k olen a f sin egen tyngd rinna ned 

i lämpliga uppfordringskärl, hvilka hastigt i vertikal riktning 

upphyfvas och automatiskt lever era sitt innehåll till rännor, 

ledande till de t kolande fartyget. 

Mätning af kol en sker p å detta sätt i de automatiskt töm

mande uppfordr ingkärlen, och h ela arbetet utföres af ett få

tal personer och för elt pris per ton af 10 :\ 15 öre och 

med en hastighet helt oeh h åll et beroende p å det kolande 

fartygets förm åga att mottaga k olen. 



l' 
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Meddelanden från främmande mariner. 
(Afslutaclt 1 oktobe1· 1909.) 

Ryssland. 

Ny grad. Genom en k ejserlig order har en ny officers

grad, benämnd ))äldre löjtnant)) blitvi t införd. Till denna grad 

kunna föreslås löjtnanter efter 5 års tjänst i graden. Ålders

gränsen för äldre löjtnant är densamma som för löjtnant och 

kaptenlöjtnant, d. v. s. 47 år. 

Marinakademie/L För denna hafva nya bestämmelser 

utfärdats, enligt lwilka endast de officerare, som i föregåend e 

tjänstgöring utmärkt sig för duglighet, kunna vinn a inträde. 

Inträdet i akademien grundar sig på en examen som 

skall omfatta följande ämnen: 

i afdelningen for sjökrigskonst: artilleri, navigation, pol i

tisk historia, geografi, rysk uppsats och ett främmande språk; 

i afdelningen för hydrografi, m askinväsende och skepps·

byggeri: algebra, geometri, plan och sl'erisk trigonometri , an a .. 

lytisk geometri, difi'erential- och integralkalkyler, fysik, kem i 

och ett främmande språk. 

Vid sidan af den teoretiska undervisningen skola prak

tiska öfningar äga rum. Eleverna i afdelningen för sjökrigs

konst skola under sommaren kommenderas å ett stridsfartyg 

hvarjämte de kunna få hevista manÖYrerna till lands. El e

verna i h ydrografisk a afdeh1ingen skola under fö rsta årets 

sommar dellaga i två månaders praktiska öfningar i astrono-

.. 
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mi och. geodes~ samt en månad syssla med sjömätning. Ele

':ern~ 1 afdelnmgarna för maskinväsende och sk.cppsbyggnad 

tlllbnnga sonunaren på Yarf och fabrik er. Under år 1909 

haf~a ~leven~a i skeppsbyggnad erhållit 3 månaders praktisk 

utbildmng v1d varf i England. 

Förbandsindelning. Sedan våren 1909 hafva vissa för

:ändringar i förbandsindelningen genomförts. Torpedfartygen 

hafva fördelats till tre af delningar: 

1. torpedafdelnin,gen , innefattande l 2 3 l 4 d ' · ., ., • . OC 1 . !VI-

sionerna ; 

2. torpedafdelningen; ö., 6., 7. och 8. diYisionerna, samt 

reservtorpedaf'delningen: 9., 10. , 11. och 12. reservdivi 

sionerna. 

9. reservdivisionen omfattar torpedbåtarna 212, 119, 120, 

133, 135, 136, 138, 141. 

134, 
10. reservdivisionen: torpedbåtarna 213, 127, l :!9, 130, 
137, 139, 142. 
11. reservdiYision en; torpedbåtarna 111, 112, 115, 117, 
171, 123- 126, 131. 118, 
12. r eservdivisionen: torpedbåtarna 102, 103, 107- 110, 
114, 116, 122, 132. 113, 

K~jserliga prerogativen. Kejsaren har icke godkänt den 

a: duma och riksråd antagna staten för marinens generalstab, 

pa grund af att denna stat angaf vissa organisatoriska för

:ändringar inom denna stab, hvilka förändringar ansågos ute

sioutande ligga under k.ejserligt prerogatiY. Kejsarens afslag 

vallade "emellertid icke ministerpresidenten Stolypins afgång, 

som m anga dennes Yedersakare önskade, utan erhöll denne 

i stället i uppdrag att jämte krigs- och marinministrarna ut

arbeta förslag till reglerande bestämmelser för sådana fall, där 

representationernas bevillningsrätt kan komma i konflikt med 

kejsarens ensamrätt öher militärangelägenheterna. 

Benådningar. Den 19 maj henådades från fortsatt fän

gelsestra ll' förre generallöjtnanten Stössel och förre konter

a.miralen Nebogatov. 
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Samtidigt återflck Bjedowy's förra chef, Baranow rang 

som kommendörkapten af 2. graden i afsked. De från m i

lilitärtjänsten strukna, stabschefen hos amiral RojeslYensky, 

kommendör Cloppier de Colonque och flaggnavigerin gsol'ficc

ren Filipoffsky samt löjtnant Leontjew, förklarades afskedade, 

ej strukna från tjänsten. 

SJ,jutskoleafdelningen. Denna har under år 1909 bestått 

af slagskeppet Imperator Alexander III, skjutskalefartyget Petr 

Velikij, transportrartyget Riga och torpedbåtarna 111 , 11 7, 

118, 123 och 124. 

Torpedskoleaf'cle lningen . Denna har under 1909 utgj or ts 

af skolfartyget Europa, minfartyget \\ToJga, transportfartyget 

Nicolajew samt torpedbåtarn a 212, 213, 119, 120, 136, 138, 

140 och 141. 

Sjökadeitafdelningen. Denna har under 190H hestålt af 

kryssaren Diana, kanonbåten Grosjaschij, skolfartygen \\Toi u, 

\\Tjerny oeh Rejnda samt segelfartygen Morj ak och Sabawa. 

Dykareafdelningen. Denna afdelning har varit samman

satt af skolfartyget Afrika, torpedbåten t07 samt ett Jler tal 

barkasser. 

Ingenjörskoleafdelningen. Denna afdelning har bestått a[ 

kanonbåten Chrabry, skolfartygen Lastotschka och Mesch ta 

samt 4 torpedbåtar. 

Nyb yggnadsprogram. Riksrådet gjorde vid behandlingen 

af marinbudgeten våren 1909 en del uttalanden beträJTande 

Yissa önskemttl rörande marinen, däribland också att det 

llottprogram, som var under utarbetande måtte omfaUa en 

följd af år och att inga ändringar måtte vidtagas å fartygs

planerna under loppet af byggandet. 
E nligt uppgift af »Rjetscll» skall det nya programmet 

omfatta 10 år. Det behandlas för närYarande af )) nybygg

nadsrådet», hvilket arbetar med ministerpresidenten som ord

förande. 
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Olyckshändelse. Vid en nattlig anfallsöfning mot en till 

Sevastopols hamn ingående slagskeppseskader, sammanstötte 

undervattensbåten Kambala m ed slagskeppet Rosteslaw och 

sjönk på 50 meters djup. Båten gick med 6 knops fart i 

halft nedsänkt tillstånd och hade på babordssidan och på 

nara håll passerat ledaren af eskadern. Undervattensbåtens 

befälhafvare, som b efann sig på däck, ville nu m ed styrbords 

gir aflägsna sig från slagskeppskolonnen och gat genom tal

röret g i rorder t ill rorgängaren nere i båten. Misstag begicks 

och b åten girade babord hän rätt för bogen på 2:dra slag

skeppet i kolonnen, hvars stäC skar båten miclt uti . Alla om

bordYarande, utom befälhafvaren, i allt 20 personer omkom

mo. Bergningsförsök hafva sedan gjorts, ehuru länge utan 

resultat; i stället hafva 2 dykare därvid omkommit. Enligt 

senaste meddelanden har man i slutet af september lyckats 

få upp ena delen af båten och föra den till Sevastopol. 

stapelläggning. Den 11 juni lades på stapeln de fyra 

nya m ångomtalade slagskeppen a[ Dreadnought-typ, därat 

Petropavlowsk och Sevastopol på Baltiska YarfYet samt Pol

tava och Gangut på Amiralitetsvarfvet, allt i Peten;hurg. Om 

dessa fartyg uppgifver Novoje Vrenja följande data: deplace

m ent 23 000 tons, längd 180 meter, bredd 26,55 meter, djup

gående 8,3 meter, fart 23 knop, hästkrafter 42 000, Parson

turbiner, Yarrovv-pannor, kolkapacitet 3 000 tons, bestyckning 

tolf 30,5 cm. kanoner, sexton 12 cm. kanoner; gördelpansa

'ret uppgifws sträcka sig 2,4 meter uneler vattenlinjen. 

Allt pansar göres å Ischtroraverken utanför Petersburg; 

turbinerna göras dels å Baltiska Yarfvet, dels å fransk-ryska 

fabriken i Petersburg. Ingenjörer från John Brown hafva 

h ögsta ledningen af arbetena. 

Stapelaflöpningar. Under juni sjösattes å Newskivadvet 

i Petersburg de b åda för expeditioner till Ishafwt afseelda 

transportfartygen Toimyr och Waijatsch. 

Kolfrågan. Önskan att i möjligaste m ån mwända in

hemska kol för örlogsflottan medför Yissa svårigheter - dels 

på grund af kolens dyrbara benägenhet för själfantändning, 



-452-

d els på grund af deras jämförelsevis höga pris. Marinmi ni
steriet har nu bestämt: att alla fartyg, som måste komplet
tera sitt kolförråd med korta mellanrum, 2-3 veckor, skola 
taga ryska Don-kol; · dock att de fartyg, hvars boxar hafva 
sådant läge att temperaturstegringar kunna inträffa, skola taga 
W aleska kol (röq~annor) eller Newcastle-kol (tubpannor) ; 

att torpedfartyg och kejserliga yachter skola taga waleska 
kol eller ryska briketter, samt 

att vissa trängfartyg skola använda endast Newcastle-koL 

Gniststation. En stor gniststation har blifvit anordnad i 
Sevastopol och har därilt·ån säker förbindelse erhållits med 
Petersburg och Libau. 

Tyskland. 

Stapelaflöpningar. Följande ocean-jagare hafva under 
årets lopp sjösatts: S 165 och S 166 i Elbing, V 162, V 163 
och V 164 å Vulcans varf i Stettin, samt G 171 å Germania
varfvet i KieL Samtliga tillhöra 1908 års program, af llYilka 
Germaniavarfvet bygger fem, Schickauvarfvet fyra och Vul
kmwarfvet tre. 

Dessa tolf jagare äro på 616 tons samt hafva turbin 
maskiner af fyra olika typer, nämligen Pm·sons, Melms & 
Pfenningers, Allgemeine Elektrizitätsgesellschafts och Zoellys. 
Dessa tolf jagare bilda Tysklands åttonde jagarflottilj (med 
tolf jagare eller oceanjagare i lwar flottilj) . Den nionde flot
tiljen är upptärd på 1909 års program, och af dess båtar 
~tro beställda: 2 å Germaniavarfvet, 4 hos Schickau och 6 h os 
V ulcan i Stettin. 

- Den 10 juli sjösattes i Kiel kryssaren Ersatz Sper
ber och fick därvid namnet Augsburg. Detta fartyg tillhör 
liksom det i år förut sjösatta kryssaren Cöln, den s. k. ))Stad))
klassen, som kan anses hafva framgått ur Undine-klassen. 
Stacl-klassen omfattar nu sjutton kryssare, börjande med Bre-
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men, Hamburg o. s. Y. Tontalet har så småningom ökats 
från 3 250 tons till 4 300, h\·arvid hufvudartilleriet samtidigt 
·ökats från tio till to l f l 0,5 cm. kanoner. Augsburg är be
räknad till 25,5 knops fart. 

Nybyggnad. Åt Schickau-varfvet i Danzig har uppdra
gits byggandet af slapskeppet Ersatz Frithiof, Tysklands tion
de ))Dreadnought)), Fyra a( dessa äro redan sjösatta, näm
l igen Nassau, Westfalen, Rheinland och Posen (f. d. Ersatz 
Baden); de uneler byggnad benämnas Ersatz Oldenburg, Er
satz Siegfrid, Ersat::: Beowulf, Ersatz Hildebrancl, Ersatz Heim
.dall och den nu stapelsaHa Ersatz Frithiof. Samlliga dessa 
skola vara klara till proftur senast l april 1912. Med Ersatz 
Frithiof har Schickau mottagit sin första Dreadnought-typ. 

N ass au och \Vestphalen torde före årets si ut kunna 
införlitvas med aktiva flottan. Nauticus meddelar följande 
uppgiller rörande desamma: längd 137,7 m., bredel 27,1 m. , 
djup 8,1 m. vid ett deplacement af 18500 tons . Normalt kol
förråd är 950 tons, men maximiförrådet 2 700 tons. De tolf 
28 cm. kanonerna stå i 6 dubbeltorn, placerade i fartyget så, 
som Oscar II:s 21 och 15 cm. torn. Dessutom löra fartygen 
tolf 15 cm. kanoner i en kasematt. 

Firman Blolun & Voss i Hamburg har mottagit beställ
ning på pansarkryssaren H., Tysklands fjärde stora kryssare 
af lnvincible-typ och åttonde stora kryssaren af programmet 
Hoon, York etc. från 1903. Af Tysklands föregående tre In
Yincible-kryssare är Bll"tcher sjösatt i Kiel, von der Tann sjö
salt hos Blohm & Voss samt G. och den sistnämnda H. på 
:stapeln hos Blohm & Voss. Samtliga skola vara färdiga till 
profturer senast l april 1912. Nauticus uppgi[ver för Bl ticher 
en längd af 152 m., bredd 24,5 mf, djup 8 m. vid ett depla
cement af 15 500 tons. Maximikolförrådet är 2 300 tons, 
Hufvuclartilleriet - tolf 21 cm. kanoner står i sex dubbel
torn, uppställda så som 21 och 15 cm. tornen å Oscar II. 

Indelning af torpedförbanden. Från och med l oktober 
1910 skola tyska flottans torpedförband vara indelade sålunda: 



l. afdelningen: 

2. )) 

3. )) 

l. afdelningen: 

2. )) 

3. )) 
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I. torpeddivisionen: 

I flottiljen { 
l. kompani I halfflottilj en. 

2. kompani II » 

II 

III 

)) 

)) 

J 3. kompani III 

\ 4. kompani IV 

J 5. kompani V 

l 6. kompan i VI 

II to.rpeddivisionen: 

)) 

)) 

)) 

)) 

J l. kompani 
IV flottiljen l 

2
_ 

VII halfflottilj en . 

v )) 

VI )) 

J 3. 

kompani VIII 

kompani IX 

l 4. kompani x 

{ 5. kompani XI 

6. kompani XII 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

Denna fördelning angif\'er som synes såväl personalens 

ekonomiska som förbandens taktiska indelning, 

Om bokstäl'verna S, M: eller R förekomma efter resp . 

floltiljnumm er, så angifver detta, att flottiljen i fråga för ti ll

fället ulgör en skol-, manöver- eller rcsenflottilj . 

Tyska »Flottenverein ». Tyska »Flottenverein »h ar utgifY il 

sm årsberättelse för 1008, nr hvilken m å hämtas följande 

si fTror gällande för sista december l 908: 

hufyudafdelningar... ........ .. . .... ...... .......... ......... . .. .. 5~~ 

lokalafdeiningar....... ................... ........ . .. ... ..... ... .. . 337!i 

medlemmar: personliga ... . .. ... ... .... . ... .. ....... . ......... 30788-t 

föreningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69967H 
Summa l 007 56:1 

Föreningen har vid sidan af sin mångsidiga verksamhel 

äfvcn under det gångna året föranstaltat om en studieresa li ll 

olika hamnar, i lwilken resa bland andra deltagit n ågra ar

betare och 300 folkskollärare. 

·' 
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J(ejsar Vilhelmskanalen. Un der seglation såret 1908- 1909 

har kanalen trafikerats af 32 576 argittsskyldiga fartyg med 

5 853114 netto-registertons, utvisande en minskning på omkring 

e n h alf million tons sedan föregående å r. 

Det trafikerande tontalet för året fördelar s ig sålunda 

m ellan nationerna: 

Tysk.land ........................ . ..... 3420879 

Danmark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 657 699 

Sverige ....... ·: ........................ 47 5 287 

England . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391993 

Ryssland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335 929 

Norge ... .... .... ............... . ...... 270376 

Holland .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. 222 082 

Belgien................. . ........ . .... . . 34140 

O. S. Y. 

Totala kanalafgifterna hafva belöpt sig till 2 847 457 

mark. 

Danmark. 

Ny undervattensbåt. Den af firman Fiat san Giorgio i 

Spezzia nybyggda un-"JerYattensbåten Dykkeren har bogserats 

från sin byggnadsort ti ll Köpenhamn. 

Proflur. Kustpansarfartyget Peder Skram har slutat sina 

profturer och dän·id med forceradt drag uppnått 15,9 knop. 

Öfning sesl;adern. Den öfningseskader, som under augusti 

och september månader Yarit sammandragen under befäl af 

konteramiral Scheller, har b estått af pansarfartyget Olfert 

Fischer, kryssame Hejmdal, Helda och Geiser samt en tor

pedbåtsflottilj. 
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Norge. 

Flottplan. Försvarsdepartementet har förelagt slorli ng et 
en ))indstilling >> af 11 maj 1909 med förslag till ny flollpl an . 

Fr1liat detta förslag skulle under närmaste 25 år byggas _.j b fJ 

H kustförsYarsfartyg, 6 jagare samt torped- och underYattcns
båtar. 

Följande data angifvas för de nya pansarfartygen: de
placement 3400 tons, längel 77 m., bredel 15,4 m., djupgå
ende 4,8 m., fart 13,5 knop, b estyckning två 24 cm. k., fyra 
15 cm . k. och fyra 76 mm. k. Fu llständ igt gördelpansar a l' 
150- 80 mm. tjocklek, pansardäck 50 mm., kostnad 53/4 mi l
ioner kronor. 

Ny undervattensbåt. Den i Kiel nybyggda unclenattens
båten Kobben gick l maj i sjön och skall i november lcYc
reras fill norska staten. 

Öfningseskader. Den öfningseskader som under befäl a[ 
yiceamiral Sparre varit sammandragen juli- september h ar 
bestått af pansarfartygen Tordenskjold och Norge, torped
kryssaren Walkyrien, fyra torpedbåtar af I klass och sex af 
II klass. 

England. 

Stapelaflöpningar, Den 20 mars sjösaltes pansardäcks
kryssaren Bellona i Pembroke, samt oceanj agaren Crusader i 
Cowes och elen 20 april oceanjagaren N ubian i Southampton . 
Bellona tillhör en grupp om 7 kryssare på 3 500 tons och 2;) 
knops fart, af hYilka Boadicea, Bellona, Blanche och Blande 
äro sj'ösatta. Tre vtterliaare (C., D. och E.) stå på stapeln) . . ... J l:) 

Crusader tillhör en grupp om 28 oceanjagare p å 900 
tons, af hvilka Afridi, Cossack, Ghurka, Mohawk, T artar, 
Saracen, Amazon, Maori, Viking och Zulu äro färdiga, öfriga 
under byggnad. Saracen uppn ådde vid profturen 33,8 knop . 

-457-

- Oceanjagartypen Swift på 1800 tons afses ej att fort
sättas, utan synes man hafva bestämt sig tillsvidare för 900 
tons-typen. 

Nyb yggnader. Af engelska flottans nu befintliga ))Dread
noughts )) äro följande färdiga: 

Dreadnought, Bellerophon, Superb, Temeraire och St. 
Vincent; Collingwood färdigställes februari 1910, Vanguard 
mars 1910 ; på stapeln befinner sig Neptune, som beräknas 
färdig januari 1911. 

- Anbud till byggandet af 4 nya slagskepp på 1909-
1910 års program hafva utlämnats, och hafva af dessa tYå 
redan blifvit beställda, ett hos Scotts Shipbuilding & Enge
neering Co., Grenoch samt ett hos Palmers Shipbuilding Co .. 
i Yarrow. Dessa två skola benämnas Herenies och Colossus. 
Enligt ))Morning post)) skola de efter dessa två följande skep
pen få tio 34,3 cm. k. i fem torn, samt 15 cm. k. i stället 
för 10,2 cm. k. 

- Slagskeppet Temeraire har gjort sina prof och där
vid vid full maskinkraft löpt 22,7 knop, mot 22,4 för Dread
nought. 

- Den 12 april sträcktes i Pembroke kölen till den 
sjunde kryssaren af Boadica-klassen, 3 400 tons. 

- Enligt en uppgiff i unelerhuset af förste lorden upp
nådde vid profturen Invincible 26,65, Indomitable 26, l och 
Inflexible 26,5 knop . 

Undervattensbåtar. En flottilj af undervattensbåtar med 
Vulcan som depårartyg har stationerats i Firth of Forth. Till 
denna flottilj skola älven h änföras de från Vickers färdig
ställda C 21, C 22, C 24, C 25 och C 26 (i allt bygges 34 C
båtar). 

- Torpedkanonbåten Onyx har blifvit ombyggd till de
påfartyg för A-båtarna i Devenport; i allt Jlnnes 13 A-båtar. 

Minväsende. Amiralitetet har inköpt fem iiskångare, 
som tilldelats torpedskolan i Sheerness för alt apteras till ut
förande af försök med minsvepning. 
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Nybyggnadskapacitet. Genom tätlingen med Tyskland i 
fråga om byggande af örlogsfartyg har fr amkommit tlera ytt
randen rörande de engelska varfvens nybyggnadskapacitet 

Vickers har förklarat sig kunna färdigställa 3 Dread
noughts med armering på tre år, och därefter l Dreadnoughts 
hvart halfår. 

Armstrong åtager sig att bygga 3 Dreadnoughts p å 
2 1

/ 2 år. 
Engineer karaktäris'erar de engelska varfYens totalkapa-

citet, räknad i Dreadnoughts sålunda att årligen kunna de 
lämna: 

20 skrof; 
l O pansarmaterielsutrustningar; 

7 artilleribestyckn ingar (med torn komplett). 

Artilleriskjutn ingar. Resultaten från ))gunlayers test» från 
Yåren 1909 hafya oiTentliggjorts och visa följande m edellals-
.siiTror: 

30,5 cm. k.: 

6 fartyg, medeltal 16 skott, medeltal 6 träiT. 

23,4 cm. k.: 

6 fartyg, )) 33 )) )) 171/2 )) 

19 cm. k .: 

3 fartyg, )) 76 )) )) 42 )) 

15 cm. k.: 
7 fartyg, )) 74 )) )) 37,5 )) 

12 cm. k.: 
2 fartyg, )) 56 )) )) 19 )) 

10 cm. Je. ; 
3 fartyg , )) 122 )) )) 84 )) 

Följande resultat från stridsskjutning må anföras: jaga
ren Hasty med en 76 mm. k. och fem 57 mm. k. sköt un
der hög fart 93 skott på 45 sekunder mot ett mål af 6 X 8 
fot, l 000 yards, och erhöll 78 träiiar. 
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Kolningsresultat. För en kolning från kolångare under 
våren Hl09 angifves följand e resultat: 

Intagen kvantitet. 

King Edvard VII.. . ......... 830 
N e"v Zealand .. . . . . . . . . . . . . . l 000 
Brittania . . ... .. ...... . ...... . 
Commonwealth .... . .... .. . 
Afri ca ......... . ...... .. ...... . . . 
Irresistible .............. . . . ... . 
Hindustan . . .... .. . . ..... .. .. . . 
Lord N els on ........ .. ....... . 
Invincible . .. .. : . .. ... . ....... . 
Implacable ...... . .. ... .... .. 
Minotaur .. .... .. .. .. ........ . 
I sis ........ .. .. . .... . . .. ...... . . . 
Dido . . . .. .. . .... ... . . . .. .. .. .. . 

851 
980 
800 
650 
843 

1302 
1700 
610 
640 
fi OO 
300 

Intagen kvantitet pr ti m. 

273,3 
22 ö, l 
212,7 
206,3 
163,7 
145,7 
133,2 
132,4 
l 0() ,8 

91 ,3 
91 ,3 
86,\l 
67,2 

Artilleri. En del skjutför sök å pansarkryssarna Good 
Hope och Argyll hafva uneler gångna m aj afslutats . Enligt 
uppgift skulle dän·id vi ceamiralen sir P ercy Scott h afva af
})l'Ofvat Jl era Yikliga uppfinningar, hYarigenom pjäser af alla 
kalibrar skulle kunna såväl h öjd- och sidoriktas som atfyras 
medelst elektrisk öfyerföring från slridstorn, stridsmärs eller 
dylikt. Skulle apparaterna p å ett eller ann at sätt mankera, 
kunna de vanliga riktningsanordnin garna träda i stä llet. Det 
uppgifves att på Good Hope erhölls vid profskjutning m ed 
dessa apparater 50 proc. m era träiT än utan appar aterna. 

- Det gamla slagsk eppet E dinburgh skall hl ifva m ål 
för hemflottans skjutöfningar i och för pansarförsök, eldled
ning o. el. Bottenbyggnaden skall omgöras för unelersökning 
af torpedträffs Yerkan. 

Krigsöji1ing m. m. Den 12 juni samlades i Portsmouth 
till en r c\'y en ståtlig flotta . I reYyn cleltogo 24 slagsk epp, 
däraf 4 af Dreadnoughts-typ, 16 p ansarkryssare, lwaraf 3 a f 
Invincible-typ , 8 p ansardäck skryssare, 4 scout, 48 jagare, 35 
underYatlensb åtar , 9 trängfartyg , i allt 144 far tyg. 

Tidskri ft i Sjöväsendet. 29 
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Flottan b esöktes bland annat af den i London samman

trädande konferensen af pressmän från hela brittiska vfu·lds

riket. 
- Den 19 juni började en krigsöfning i hvilken dellog 

I och II divisionerna af hemflottan med I och II kryssar

eskadrarna, atlanter-ilottan med V kryssareskadern, m edel

hafsflottan med VI kryssareskadern, IV kryssareskadern, aktiva 

underva ttensbåt flottiljen samt Hem torpedbå ts!lottilj er, eller i 

allt omkring 350 fartyg: 40 slagskepp, 27 pansarkryssare, 2() 

pansardäckskryssare, 8 scouts, 117 jagare, 79 torpedbåtar, 8 

torpedkanonbåtar, 3 mintartyg, 16 trängfartyg och 26 under

vattensbåtar. Dessa stridskrafter delades i tre iloltor; röd, 

blå och lwit. Som basområde förfogade röd öfver Irlands 

ostkust, blå ÖI\er Skottlands nordvästra kust och hvit öfve1· 

engelska ostkusten i trakten af Kanalen. Krigsöfningsproble

met i stort sedt var att röd och blå flottor skulle förena sig 

utan att dessförinnan blifvit lwar för sig slagne aflwit. F ör

eningen lyckades och öfningen slutade den 4 juli m ed eU 

större sjöslag. 
Krigsöfningens förlopp har omsorgsfullt hemlighållils 

och pressen var vid densamma ej representer ad. 

För kolning af denna stora flotta under öfningen h ade 

förhyrts 40 kolångare med 70 000 tons kol. 

Naval Volunteer Reserve. Denna har blifvit indelad i 6 

divisioner sålunda: London l 000 man, Clyde l 000, Bristol 

400, Mersey 700, Sussex 500 och Tyneside 600, i allt 4,200 

man. 

Utrangeringar. Slagskeppen Centurion och Bar!leur h afva 

förlagts bland de utrangerade skeppen vid Mother-banlc Slag

skeppen Anson, Benbow och Thunderer hafva försålts. Sl ag

skeppen Roclney och Collingwoocl samt kryssaren Gladiator 

hafva likalecles utrangerats och blifvit försålda. 

- Vid ett sammanträde i Parlamentm·y Navy Committee 

meddelas sammanslagningen af the League och the Imperial 

Maritime League till ett stort förbund, som utan några som 
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hälst partipolitiska biafsikter skulle arbeta för flottans för

kofran . Där fastställeles också ligornas uppfattning af two

Power Standard, på så sätt som förut varit afseclt, nämligen 

att Englands sjömakt skulle m ed 10 proc. öfverstiga den sam

manslagna sjömaklen a[ de två närmast starkaste marinerna. 

Den radikala reger ingens kringgående och inskränkande 

uppfattning af two-Power standard förkastades. 

Minfartyg. Pansardäckskryssarna N aj ad och Intrepicl 

skola ändras till minfa rtyg. Detsamma torde äfven komma 

att ske m ed Tribune, Pique, Melampus, Rainbow och H.etri

bution. Samtliga dessa äro fartyg på 3 500 tons från 1890-

1891. Då de b efintliga minfartygen Iphigenia, Latona, The

tis, Apollo och Andromache äfyen tillhört denna klass blir 

elensamma helt och h ållet kOJn-erteracl till minfartyg, i allt 
tolf fartyg. 

Slapelaflöpningar. 

Diclerot och påröljande 
Saint N azaire. 

Frankrike. 

Den 19 april sjösattes slagskeppEt 

dag slagskeppet Condorcet, b åda i 

Dessa tYå fartyg jämte senare sjösatta Danton, Mirabeau 

och Voltaire samt uneler byggnad Yarande Vergniaud utgöra 

Frankrikes stora slagskepp på 18 000 - 19 000 tons. De kunna 

icke kallas Dreaclnoughts, då nämligen Frankrike ej liksom 

öfriga stormakter omedelbart efter rysk-japanska kriget antog 

en slagskeppstyp med ))all-rouncl-big-gun-fire)) . Danton-typen 

för nämligen dels fyra sYåra 30,5 cm. kanoner, dels tolf m el

lansvåra 24 cm. kanoner. 

- I juni sjösattes jagaren Fantöme och i juli jagaren 

Poignard. Den förra tillhör en grupp på 11 uneler byggnad 

varande jagare på 400 tons, den senare är den sist sjösatta 

af 23 stycken jagare på 328 tons af 1906 års stat. 
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Gnistsignalering. Försök med gnisttelefon hafva utförts 
mellan Paris och Melun - 50 kilometer - med apparater, 
k.onstruerade af löjtnanterna Colin och Jeance. Enligt upp
gift utföllo försöken till[redsställande. 

Örlogsbaser. Högsta marinrådet återtog under maj sina 
förhandlingar under sjöministerns presidium. Bland annat 
skulle behandlas ))Loi organique de la marine)), som bestäm
mer Hottans sammansättning, örlogshamnarnas och stödpunk
ternas anordnande m. m. 

Rochefort öi\ergifves, Brest och Tonlon behållas som 
r eparationsyarf, L01·ient som nybyggnadsvarf för stora fartyg 
samt Cherbourg som nybyggnadSYarf för torpedCartyg. 

Personalorganisation. Efter tre-årigt förb eredande m·bele 
har nu framlagts ett lagförslag rörande marinens manskaps
rekrytering ))projet de loi sur le recruternent de la n~arinel). 
Enligt detta förslag skall alltjämt största delen af manskaps
skadern fyllas genom ))inscription maritime)), under det all 
återstoden fylles genom frivilligt inträde (engagement) eller 
kapitulation (reengagement). Den hittills gällande lagen för 
inscription maritime förpliktiga landets hela sjömannabefolk
ning till 5 års aktiv tjänst i marinen, för hvilket staten i 
stället förpliktigade sig till utlämnande af vissa pensioner. 
Enligt 1905 års allmänna värnpliktslag utgöres den aktiva 
värnpliktstiden för hären af 2 år och man ville nu icke be
stämma hårdare villkor för sjömansbefolkningen. Det nya 
förslaget innefattar sålunda följande hufvudpunkter. 

1. Hvarje värnpliktig tillhörande ))inscription maritimell 
är liksom öfriga fransmän underkastad en tjänstgöringstid i 
värnplikten af 2 år. Vid si lt inträde blir han tillfrågad om 
han frivilligt vill ytterl igare kYarstå i två år. 

2. De t\'å-årsinskrifne erhålla de förmåner, som hittills 
uto·ått till ))les inscrits)) under det att de fyra-års-anställda o 
erhålla ytterligare förmåner. 

3. Två-årsinskrifna komma endast att användas utan 
specialutbildning (matelols du pont) och intagas därför en-
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das t till ett efter hehofyet svarande antal; öfverskottet går till 
armen. 

4. Specialister uttages bland de Yärfvacle (3, 4, 5 års 
frivilliga) liksom antagli gen äfven bland sådana ))inscrits)), 
som vi lj a kvarstå i fyra års tjänst. 

Organisationen lämnar tillgång till personal långt öfver 
behofvet. MobiliscringsbehofYet för franska H ottan är 7 5 000 
man och för att fylla detta finnes: 

52 000 man aktiv personal, 
83000 ))inscrits)), 

7 000 resen-ister. ------
S:ma 142 000 man. 
- Förutom det redan befintliga logementsfartyget Bre

tagne har äfven transportfartyget MageHan blifvit i Brest om
änclradt till skolfartyg för skeppsgossar, lwilkas antal därige
nom uppbringats till 1600. 

Öfningar med undervattensbåtar. Ul1cler sistlidne maj 
m ånad utfördes ganska intressanta öfningar med unclerYat
tensbåtar. En afclelning, bestående af unclenattensbåtarna 
Pluviöse, Ventöse, Emeraude oeh Opal e hade till uppgift att 
bevaka sträckan Dower- Calais mot den från Dunkerque kom
mande norcleskadern. Båtarna intogo i dagbräckningen sina 
platser, en vid Calais, en vid Grisnez och två under engelska 
kusten. Kl. 11 en förmiddag rapporterade jagaren Duranclal 
motståndarens annalkande då båtarna dö ko. )) Vent6sel) kom 
af misstag att beskjula en före nordeskadern gående engelsk 
kryssare och blef vid uppdykandet anfallen af de franska 
jagarna. ))Pluviose)) angrep framgångsrikt p ansarkryssaren 
Leon GambeUa på 1ö0 m. och därefter kryssaren Friant på 
400 m. afstånd. Anfallet bedömdes fullständigt lyckadt. 

Flottplan. Högsta marinrådet har nu afslutat sina ar
beten beträffande utvecklingsprogrammet för franska marinen 
och därvid stannat vid följande förslag. 

I. Flottans sammansältning: 
Franska flottan skall år 1925 vara uppbringad till föl

jande styrka: 



4-5 slagskepp, 
12 spanare, 
60 occanjagare, 
84 jagare, 
64 underyattensbåtar, 

2 minfartyg, 
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8 minsyepningsfartyg, 

2 Yerkstadsfartyg samt 
trängfartyg. 

Följande varaktighetstider äro föreslagna : 

slagskepp 25 år, spanare 20 år, torpedfartyg 17 år. Ti

den r~iknas från stapelläggningen af ett fartyg till del full

ständiga färdigställandet, inbegripet profturer af det ersättande 

fartyget. Tidsberäkningen närmar sig sålunda den i England 

och Tyskland antagna. RYad som i detta förslag tilldrager 

sig särskild uppmärksamhet är frånvaron af pansarkryssare, 

hYilket innebär en motsättning mot maringeneralstabens fö r

slag, som upplog 38 slagskepp och 14 pansarkryssare. Hög

sta marinrådet förklarar sin ställning i denna fråga därmed, 

att den moderna pansarkryssaren till den grad närmar sig 

slagskeppet att det är förmånligare äga blott en klass a( a r

tilleristriclsfartyg. De nu bellntliga pansarkryssarna skull e 

användas på de utomeuropeiska stationerna. 

Fartygens konstruktionsdetaljer skola med hänsyn t i Il 

teknikens utveckling ej fastst~illas i fiottplanen. För den niir 

maste liden borde slagskeppen bli l\· a på 22 000 tons, ha f va 

tolf 30 cm. kanoner samt aderton 14 cm. kanoner, 21 knops 

fart och draga en k.oslnad af 70 mill. francs per fartyg . F ör 

spanarna angifves 10000 tons som högsta gräns. De böra G 

en fart af 30 knop, föra en svag bepansring och en bestyck

ning af 14 cm. kanoner. Oceanjagarna skola hafva mi nst 

600 tons och jagarna högst 300 tons deplacement. Alla un

derYallensbåtar skola byggas som offensiYbåtar. 

II. Flottans baspunkter. 
Högsta marinrådet föreslår att af utomeuropeiska statio

ner skola behållas Dakar, Saigon och Diego Snares. 
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Tou1on, Brest och Cherbourg skola förblifya nybygg

nads- samt utrustningsvarf. Lm·ient endast nyhyggnadsYarf 

samt Bizerta endast utru stnings- och reparationsvm·L Brest 

och Lorient skuUe afses för nybyggnad af stora fartyg, Cher

bourg och Toulon för jagare och undenattensbåtar. Som 

hui\udsakliga operationsbaser för den mobiliserade flottan 

(bases d'operation de la flotte) afses Brest, Toulon, Cher

bourg och Bizet;ta. Dunkerque, Calais, Cherbourg, Brest, 

Toulon, Bizerla och Oran skola tjänstgöra som ))Centres prin

cipauxl> för torpedbå ts- och undervattensbåtflottiljerna tillhö

rande ))defence mobile)); vid siclan af dessa skola finnas ett 

Hertal l> cen tres secondaires>>. 

Kostnad för nybyggnad. En författare i »Le Temps)) 

har gjort en beräkning öl'Yer kostnaderna för de två samti

d igt stapellagda slagskeppen Superb och Voltaire. Det en

gelska slagskepp,et har ett deplacement på 18 600 tons och 

fart på 21 knop, det franska på 18318 tons med 19,75 knops 

fart. Kostnaden gestalta sig i afrundade siffror sålunda: 

>Superb•. 

:Skrof och pannor ...... = 20,5 mill. francs. 

Maskineriet o. pansar = 7,2 >> )) 

Torn och lavetter .. . = 10,5 >> >> 

FörYaltn.-kostnader .. . = 0,8 » >> 

Artilleri .................. = 2,9 l> >> 
= 41,\l )) )) 

23,2 
8,4 

12,ö 
1,0 
3,9 

4\J,l 

•Voltaire •. 
mill. francs. 

)) )) 

)) )) 

» )) 

)) )) 

)) )) 

Gnistsignalering. Sedan den 15 maj detta år hafva 

gnistsigna lstationerna på franska kusten ställts under militär

förvaltning. Kända stationer äro: 

Dunkerque, Cherbourg, Brest, Lorient, Hochefort, Toulon, 

Port V endres och Ajaceio. För personalens ulbildning skola 

dagliga öfningar från 7- 8 L m. och 12 --1 e. m . försiggå 

mellan kuststationerna. Härvid skola onwiixlande användas 

·600 m. och 750 m. vågor. Dessutom skola pågå dagliga öf

ningar från 8-10 f. m. med gnistcentralstationen på Eifi'el

tornet, som omväxlande anropar Dunkerque, Cherbourg, Brest, 
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nordeskadern, Lorient, Rochefort och m edelhafseskadern. Be
fälhafvare för sjöstyrkor hafva blifvit ålagda att tidt och ofta 
kommunicera med kustgniststalionerna. I Monrillan anord
nas en station för att sätta nordafrikanska kusten i förbin
delse med Eiffcltornet. 

Artilleri. I Tonlon hafva pågått försök med lysproj ek
tiler. Vid krevaden utveckla dessa proj ektiler ett dussin lys
kroppar som sprida ett klart sken under 30- 50 sekunder. 
Den 25 maj gjordes försöksskjutningar mot ett förankradt 
målfartyg "Terrible)) som klart belystes, till följd lwaraf in
skjutning kunde ske och eldgifning öppnas . 

- Danton-klassens svåra artilleri - 30,5 cm. kanoner --
skola erhålla en kompromissprojekti l mellan pansargran at 
(o bus de rupture) och hallpansargranat (o bus de semirup 
turc). Projekti len skall väga 440 kg. och h afn 3 proc., d. v. s. 
13 kg. sprängladdning. Lefvande kraften vid m.ynningcn är 
15300 111. t. 

Mellansvåra artilleriet, 24 cm. kanoner, mwända bland 
annal stålgranat med 10 proc. sprängladdning. 

Österrike- Ungern. 

Mobilisering. Till följd af det hotande politiska läget p ~1 
B a l kan-halfön i mars l 009, verkställdes mobilisering af ma
rinen och armen. Mobiliseringen pågick under iakttagande 
af den största heml ighet, m en enligt uppgitter i fackpressen 
ulföll den mycket gynnsamt. l O 000 reservister inkallades 
och af dessa uteblefvo endast 5 proc. uneler det alt ·man be
räknat 20 proc. Beserveskadern var mobiliserad på 24 timmar. 
Hela flottans mobilisering var genomförd på 4 dagar. 

Ny byggnader. Regeringen har till delegationerna afläm 
nal en proposition till tlottlag, omfattande 20 år, enligt lwil
ken 16 större fartyg och 4 kryssare sko la ständigt h ållas i 
tjänst. 
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Byggnadsprogrammet för de fyra närmaste åren skall 
omfatta 4 stora slagskepp, 3 kryssare af ))Admiral Spaun))-
klassen, l jagare, 2 Donau-monitorer a 450 tons samt ett an
tal torpedbåtar. Följ ande summor skola härför äskas: för 
4 slagskepp 220 mill. österrildska kronor, för 3 kryssare 26 
mill. , för 2 monitorer 4 mill. , för undervattensbåtar 6 mill. 

- Följande data angifvas för de planerade österrikiska 
nya slagskeppen af Dreadnought-typ: deplacement 19 600 
tons, längel 150 meter, bredd 26 meter, djupgående 8 meter, 
turbinmaski ner om 25 000 hästkrafter, högsta fart 22 knop, 
gördelpansar af 250-270 mm. nickelkromstål, bestyckning 
tio 30,5 cm. kanoner af system Skocla-Pilsen, tjugo- tjugofyra 
10,5 cm. kanoner (enl igt andra uppgifter å tta 30,5 cm. kano
ner och tio 24 cm. kanoner) samt tjugo 12 cm. kanoner. 
Byggnadstid 30 månader. 

- Det första fartyget, hvilket lämnats till ))Stabilimento 
tecnico triestino)) skulle vara färdigt 1912. 

))Radetzky)) sjösattes i juli. Detta fartyg tillhör en divi
sion om tre slagskepp på 14600 tons, af lwilka Frans Fer
dinand förut gått i sjön och Zrinyi följer i febr. 1910. 

- Undervattensbåten U 2 gick af stapeln i Pola den 3 
april. Den 19 april an lände till Pola den i Kiel byggda U 4.
Undervattensbåtbyggandet är tämligen nytt inom österrikiska 
marinen. Man börj ade i Pola m ed U l och U 2 af Lake-typ 
om 220 tons, å Gennaniavarfvet i Kiel m ed U 3 och U 4 om 
237 tons samt hos Whiteheacl i Fiume med U 5 och U 6 a l' 
Hollanel-typ om 236 tons. 

Vidare beställningar torde komma att göras hos Genna
niaYarfyet och hos Whitehead. 

Torpeddepåfartyg. Under rysk-japanska kriget inköpte 
ryska regeringen elen tyska am~rikaångaren ))F urst Bismarck)), 
som omdöptes till ))Moskva)) och efter kriget lämnades till 
frivilliga flottan. Denna Yeteran har nu af österrikiska ma
rinförvaltningen inköpts för 21/ 2 mill. österrikiska kronor och 
kommer att arwändas som torpedclepåfartyg. Dess nya namn 
är ))Gaem>. 
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Gnistsignalering. Den stora gniststationen i Pola har 
öfvertagits af marinen och utväxlar direkta meddelanden med 
Malta, Paris och Norddeich. Nätet har en höjd af 85 m eter 
och en ytutsträckning af 30 000 kv.-meter. TYå ytlerligarc 
stationer lära vara under anläggning i Cattaro och i Seben ico. 

Italien. 

Nybyggnad. Det har i italienska pressen framhållits , att 
förhållandet mellan italienska och österrikiska marinernas 
styrka hvilket förhållande anses böra vara såsom 2 till l , 
blir alltmer ogynnsamt för Italien. För närvarande ansågs 
förhållandet vara 1,9 : l, år 1911, då de österrikiska slag
skeppen af Radezky-typen blifva färdigställda, 1,5 : l och senare, 
då båda marinerna få sina 20000 tons fartyg färdiga, ännu 

sämre för Italien. 
Dessa förhållanden hafva verkat därhän, att manmm 

nisteriet framlagt förslag om en ökning i nybyggnadsprogram
met, innefattande i allt fyra i stället för två slagskepp af typ 
•lJDante Alighierill (Italiens första Dreadnought), tre mindre 
kryssare och ett flertal torped- och undervattensbåtar. Dessa 
förslag blefvo utan motstånd antagna af kammaren i sistlidne 
juni och bilda ett tillägg till den italienska flottlagen af l 905. 

))Dante Alighierill (A) stapelsattes den 6 juni i Castella
mare. ))Leonardo da Vinci)) (B) kommer att i slutet af 1909 
stapelsättas i Spezia och enligt uppgift få ett deplacement på 
23 000 tons. Slagskeppen C. och D. komma att få namnen 
))Michelangelo Buonarottill och JJGalileo Galilei)). 

- Den 15 maj sjösattes hos Pattison i Neapel jagaren 
Climene. Detta fartyg utgör Italiens 19 jagare, då medjagare 
förstås torpedfartyg af minst 300 tons. Ytterligare fyra äro 
under byggnad, hvilka erhållit namnen lJFusiliere)), lJCarabi
niare)), ))Cepinoll och llPontieroll. 

--- Pansarkryssarna Pis a och Amalfi (l O 100 tons) hah a 
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under sommaren afslutat sina profturer och införlifvats med 
aktiva eskadern. San Giorgio af ungefärligen samma typ blir 
färdi g innevarande år och San Marco 1910. 

Roma och Napoli (12630 tons) hafva likaledes under 
sommaren bli f vit färdigställda. 
.och nådde därunder vid 21100 

- Den 6 juni sjösattes 
)JTrichecmJ af typen ))Squalml. 

Homa slutade sina prof i juli 
häslkxafter en fart af 22 knop . 
i Venedig underYattensbåten 

Lasarettsf'artyg. För aU användas som lasarettsfartyg 
under krigstid hafva 6000 tons ångarna ))Europa)), ))Re d'Ita
Jiall, !JHegina d'Itali ml och llPrincipe di Piemonte)) förhyrts . 
Hvmje fartyg kan laga 500 sårade. Erforderlig saniletsut
Tustning är delvis anskailad och skall yara slutligt iordnings
ställd i börj an af 1910 samt lagd i förråd vid Variguano i 
Spezia. 

TorpedskjLZtningsf'örsök. ·Det gamla slagskeppet Morosino 
på 11 OGO tons har under juni månad fö rankrats utanför 
Spezia för att am·ändas i och för torpedförsölc Man ville 
särskildt konstatera antalet Yattentäta rum, som Yid en tor
pedexplosion förligt, midskepps eller akterligt fylldes, äfven
som fartygets flyt- och stabilitetsförmåga efter träffarna. Mo
rosino hade för försöken underkastats ganska dyrbara om
hyggnadsm·bcten. 

Ernellerlid kom man ej långt i försöken, då nämligen 
Morosini kantrade och sjönk - hon låg på mycket grundl 
Yatten - redan Yid första skottet, en torped med 120 kg. 
laddning. 

Nordamerikas Förenta Stater. 

Floltslation. Commodore Bechler har framkastadt ett 
förslag, som i fackpressen blifyit mycket diskuteradt, att i 
Rey vVest etablera en första rangens baspunkt för amerikan-
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ska flottan. Bechler påvisar hurusom upprätthållandet ar 
Monroedoktrinen, Förenta Staternas inflytande på de central
amerikanska republikerna, byggandet af Panamakanalen , pro
tektoratet öfver Cuba, huru som allt detta påpekar vikten af 
att republikens öfverlägsenhet i mexikanska golfen befästes. 
Key West besitter det mest behärskande läget och bör där
för utbyggas till en väldig maritim bas. Därigenom skulle 
de mindre varfven och stödpunkterna i New Orleans, Pensa
cola, Charleston, Port Royal, Guantanamo, San Juan och 
Culebra blifva öfverflödiga. Bechlerska förslaget möter mot
stånd från de stater, i l1Yilka de till slopning föreslag~1a sta
tionerna befinna sig. 

- Enligt uppgift arbetar general Boara med energi på 
att anordna befästade örlogsstationer på Filippinerna, Hawai 
och Guantanamo på Cuba. 

- Byggandet af en stor torrelocka vid Pearl Harbour,, 
Hawai, är öfverlåtet till San Francisco Bridge Comp. 

Fartygsreparationer. De flesta slagskeppen och kryssarna 
hafva unelerkastats genomgripande öfversyn i förening med 
erforderliga omändringsarbeten under våren 1909. En del af 
öfverbyggnaderna hafva borttagits. I stället för de förut be
fintliga masterna hafva gallertorn blifvit uppförda. De fartyg 
som haft maskiner för inåt roterande propellrar hafva ändrats 
för utåt roterande. Alla fartyg hafva ommålats i en ny skif
fergrå färg . 

Nybyggnader. Af Amerikas nya >JDreadnoughts>J äro 
Michigan och South Carolina sjösatta sedan i fjor, Delaware 
och North Dakola äro i det närmaste färdiga samt Florida 
och Utah under arbete. Dessutom äro t\"å ytterligare b evil ·· 
jade, >>Arkansas >> och >> \Vyoming>>, h vilka skola få ett depla
cement på 2GOOO tons och förses med 6 midskeppstorn, hvar t 
och ett om två 30,5 cm. kanoner. Alla tornen kunna skjuta 
bredsides, föröfver två och akteröfver likalecles två. 

Stapelaflöpningar. Den 10 april sjösattes oceanjagaren 
.Jos. Smith i Filadelfia. Detta fartyg tillhör en grupp på 15 
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under byggnad Yarande oceanjagare på 710-750 tons och 
28-29 knops fm;t och försedda med turbinmaskiner. 

- Den mnerikanska marinen har - förutom 12 fär
diga undervattensbåtar - 7 stycken under byggnad, samtliga 
af förbättrad Octopus-typ (omkring 300 tons). Af dessa ha fy a 
tre levererats under Yåren: >>Stingray)), l>Tarpom> och >JNar
-whal>J. Förutom ofYannämnda äro nio 500 tons Lake-båtar 
beviljade och påbörjade. 

- .Jämförande m askinprof hafva utförts med tre ny
byggda scouts: Chester, Salem och Birmingham, hvarvid kol
förbrukningsobservationer gjordes vid resp. 10, 15 och 20 
knops fart. Per dygn fö rbrukade hänid: 

Birmingham, kolfmask iner, resp. 31, 70 och 153 tons, 
Chester, parsonturbiner, >J 40, 84 >> 157 >> 

Salem, curtisturbiner, >> 53, l 06 >> 202 >> 

Vid fartprof med högs ta tryck gaf Chester 25,8 knop, 
:Salem 25,54; Birmingham måste afbryta. 

Parsonturbinen synes vid dessa pro[ lämnat goda re
sultat. 

Gnislsignalering. Kryssaren Tacona har i Puerto Cor
tez på Centralamerikas ostkust kommit i gnistförbindelse m ed 
JJCalifornia)) , som befann sig på Yästkusten. Mellanliggande 
bergterräng har toppar på 2 700 till 5 000 fots höjd. 

Mdlfartyg. Det gamla rammfartyget Kathaclin kommer 
att mwändas som flytande mål för sk j utprof. 

Tu r'lngsafskedande. I enlighet med gällande bestämmel
melser skola årligen 40 officersplatser på ett eller annat sätt 
evakueras. U n der 1909 hafya förekommit 23 afgångar; då 
härtill kom 8 friYilliga a[sked l>Yoluntary retirement>J så hade 
>Jthe retiring board>J endas t att meddela >>compulsory reti-

rementll åt 9 officerare, däraf 5 captains. 
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Japan. 

Operationsbas. Furst Ito har under våren 1909 gjort en 

resa i Syd-Korea och därunder jämväl besökt Masampo, hYar

est han i ett tal påvisade, huru som bukten Cliin-hai-Yan ut

gör en af de bästa hamnarna i Ostasien och därför vore en 

gifvet lämplig punkt för anläggande af en örlogsstation. Ja

panerna hade besatt buklen ))i Koreas intresse för att inO'en 
tl 

annan makt skulle kunna göra anspråk på densammm>. J a-

pan kunde ::f strategiska orsaker aldrig tillåta att bukten öf

gick t ill främmande händer. 

I motsats till lwad marinministeriet tillkännagifYil , 

påstås nu att man i Ryojun (Port Arthur) ämnar antingen 

utvidga den befintliga eller anlägga en ny docka, i stånd alt 

intaga slagskepp af största deplacement. Man vill nämligen 

på fastlandskusten hafya en reparationsplats, som fyller alla 

nutida fordringar. 
- I augusti blef den Ryojun befintliga torpedb åls-

dockan färdig för mwändning. 

Fartygsbyggnad. Å nedanstående fartyg hafva följande 

omfattande bes tyckningsändringar vidtagits och afslutats. 

Hizen (H.etvisan) och Iwami (Orel), lwilka förut förde 

fyra 30,5 cm. kanoner och tol[ 1ö cm. kanoner hafva fått fyra 

30,5 cm. kanoner och sex 20,3 cm. k.anoner. A Suwo (Po

bj eda) och Sagami (Peresvjet) hah·a förulnrande 25,4 cm. 

kanoner ersalts med 30,5 cm. kanoner. Mikasa har - för 

utom fyra 30,5 cm. kanoner - erhållit fyra 20,3 cm. k. och 

sex 15 cm. k. i stället för fjorlon 15 cm. k. Kasuga h ar 

rått fyra 20,3 cm. k. i stället för två 20,3 cm. k. och en 25 A 

cm. kanon. 

- Enligt en del uppgifter skulle artilleriet på Satsuma 

och Aki, afsedt att utgöras af fyra 30,5 cm. k. och tolf 25,4 

cm. k., ändras till tolf 30,5 cm. k. Enligt engelska uppg iftet· 

skulle också tjugofyra 30,5 cm. k. vara beställda af japanska 

marinförvaltningen i England hos Armstrong och Vickers. 
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- De två nya slagskeppen af Dreadnought-typ tilllwi lka 

m edel bevi ljats, hafva Yid stapelläggningen erhållit namnen 

>>Kawashi)) och ))Settsm>. 

- Slagskeppet Satsuma har under gångna juni månad 

bötj at sina officiella prof. Ibuki började sina prof i maj . 

Verkstäder . I Mororan (Hokkaido) har med stöd af 

och under tillsvidare ledning af Vickers & Armstrong blifvit 

anl agdt ett stålverk, som i maj 1909 började sin verksamhet. 

Gnistsignalering. Stationcn i H.yojun (Port Arthur) har 

erh ållit förbindelse med fartyg i Shanghai. Den officiella 

stationen vid Stilla hafvel Ochiishi i Bokkai do underhåller utbyte 

af m eddellanden med amerikaångarna intill 1500 naut. mi l 

och gifver dem meddelanden ytterligare 500 mil. Den ame

rikanska stationen å I-Iawai-öarna har 1200 mils verkningskrets. 

På sträckan Yokohama- Hawai - 3400 nautiska mil -- äro 

ångarna sålunda blott under 200 min. utan gnislförbindelse. 
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Litteratur. 

12 Kaart over strammen foram·saget Yed tidevandel i De 
Fccros/;e Fjorde i liYilke dennes retning for stedse angiYes fr a 
sex timer for til sex timer efter et lwilket som helst hoiYands
klokkeslet Yed DoYer af E. A. C. P. Liiders. Andr. Fred. 
Host och Sons förlag, Köpenhamn, är utgifYen. Pris kr. 2. 

sjökrigshändelserna under rysk-japanska kriget af N. L. 
Klado. del II. Öfversättning a[ H. Elliot. Marinlitteratur
föreningens förlag. Pris kr. 2: 50. 

Genom denna senare dels utgifYande är detta Yälbekanta 
och värdefulla arbete nu i sin helhet införlifyadt m ed sYen
ska litteraturen. Det är att hoppas att Yerket måtte komma 
att blifva bekant i Yidare kretsar; särskildt äro de lärdomar, 
som författaren uttalar i kapitel IV Yäl Yärda studium och 
begrundande. 
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Diverse. 

Maskinister och storstrejken .. .. .. .............. . 

Les exercices physiques dans la marine 

militaire ......................... . ..................... . 

Uber Tiefseetauchen ................................ . 

M. G. S., sid. 992. 
D. T. f. S., sid. 323. 

M. d. l. F . n:r 30, sid. 1. 

M. G. S., sid 999. 
Y., sid. 571. 

J . R. A., sid. 162. 

N. T. f. S., sid. 247 . 
R. M., del 182, sid 191. 

M. G. S., sid. 884. 

M. R., sid. 924. 

P. U. S. N. I ., sid 657. 

T. Jl,f., sid. 197 , 

Y., sid. 571. 
Jl,f. G. S., sid. 1025. 
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Använda förkortningar: 

A. T. = Artilleri-Tidskrift. 

A. N. G. = Army :tnd navy Gazette. 

D. T. f. S. = Tidskrift for Sevoosen, Dansk. 

E = Engineer. 
Eg. = Engineering. 

K. V. A. H. (T.) = Kungl. Krigsvetenskapsakademiens Handlingar (Tid-

skrift). 

L . M. F. = .La Marine Franyaise. 

J . R. S. I. = Journal of the Royal United Service Institution. 

J. R . A. = The J onrnal of the Royal Artilleri. 

M. d. l. F. = Moniteur de la Flotte. 

M. R . = Marine-Rundschau. 

M. G. S. = Jl,fitteilungen aus dem Gebiete des Seewesens. 

N. = Nauticus. 

N. T. = Nautisk Tidskrift. 

N. T. f. S. = Norsk Tidskrift for Sevoosen. 

P . U. S. N. I. = Proceedings of the United States Naval Institute. 

R. A. = Revue d'Artillerie. 

R. M. = Revue Maritime. 

R i. M. = Rivista Marittima. 

S. A. = Scientific American. 

T. H. = Tidskrift i Militär hälsovård. 

T. ]l,f. = Tidskrift för Maskinister. 

T. T. = Teknisk Tidskrift. 

U. S. G. = United Service Gazette. 

Y. =Le Yacht. 

V. F. = Vår Flotta. 

I . Jl,f. = Illustrerad Militärrevy. 
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Rustade och till rustning anbefallda sjöstyrkor och fartyg. 

Skoleskadern. 

Pansarbåten Oden: 

Eskaderchef: kommendören G. Dyrssen. 
Flaggadjutanter: kaptenen K. vVester. 

L. Stackell. 
Stabsintendent: marinintendenten af 2. graden V. O. J. Carlson. 

Fartygschef: kommendörkaptenen af 2. graden N. S. T. Ankarcrona. 

Sekond: kaptenen E. W. Peyron. 
Officerare: kaptenen O. J. Malmgren, 

löjtnanten A. E. O. Giron, 
E. E. Ström, 
H. E . L . Rosen, 

underlöjtnanten G. E. Granström, 
G. B. Odqvist. 

Fartygsingenjör: mariningenjören af 2. graden J. E. Kinman. 

Fartygsintendent: marinunderintendenten E. G. Öhlen. 

Fartygsläkare: marinläkarestipendiaten E. F. Frick. 

Pansarbåten Niord. 

Fartygschef: kommendörkaptenen af 2. graden G. H. Lidbeck 

Sekond: kaptenen A. B. O. J. Lagercrantz. 
Officerare: kaptenen J. H. Söderba·mn, 

löjtnanten G. O. A. Ehrensvärd, 
B. E . von Hofsten, 

underlöjtnanten E. A. G. Uggla. 
F artygsintendent: marinintendenten af 2:a graden K. O. E . Lind

qvister. 
Fartygsläkare: marinläkarstipendiaten B. S. N or berg. 

Pansarbåten Thor. 

Fartygschef: kommendörkaptenen af 2. graden H . A. M. Eneström. 

Sekond: kaptenen G. Unger. 
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Officerare: löjtnanten A. G. Mörner, 
A. H. von Bahr, 

underlöjtnanten H. J. G. Bager, 
E. A. Spens. 

Fartygsingenjör: extra mariningenjören B. T. Zetterström. 

Fartygsintendent: marinunderintendenten K . O. Larsson. 

Pansarbåten Manligheten. 

Fartygschef: kommendörkaptenen af 2. gr. L. P. Hamilton. 
Sekond: kaptenen A. 1'1Ieister. 
Officerare: löjtnanten P. O. Isberg, 

O. G. W ahlström, 
underlöjtnanten K. A. Laurell, 

E. Afzelius. 
Fartygsintendent: marinunderintendenten O. S. Rheborg. 

Torpedkryssaren Clas Uggla. 

Fartygschef: kaptenen J. O. Schneidler. 
Officerare: löjtnanten N. F . Ekeroth, 

underlöjtnanten R. Oalissendorff. 

Kanonbåten Urd. 

Fartygschef: kaptenen J. M. Bolinder. 
Officerare: underlöjtnanten J. Grönberg, 

G. Lindström. 

Karlskrona I rek:rytafdelning. 

Från 16 november till midten af april. 

Pansarbåten Äran. 

Afdelningschef: kommendören N. E. Ankers. 
Flaggadjutant: löjtnanten A. O. A. Bergman. 
Stabsingenjör: mariningenjören O. T. Herrlin. 
Stabsi,1tendent: marinintendenten af 2. graden M. P. A. Lindahl (tillika 

fartygsin t.) 
Fartygschef: kommendörkaptenen af 2. gr. R . \V. L euhusen. 

Sekond: kaptenen B. R. von Sy dow. 
Officerare: löjtnanten A. Olsson. 

O. B. Fåhneus. 

Pansarbåten Wasa. 

Fartygschef: kommendörkaptenen af 2. graden A. T. O. Gyllenkrok 

Sekond: kaptenen F. G. E . Bergman. 
Officerare: löjtnanten S. F. Dehlgren, 

E. A. F . von Krusenstierna. 
underlöjtnanten A. H . O. Ros. 
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Fartygsintendent: marinunderintendenten R. H. Berg. 

Fartygsingenjör: extra mariningenjören E. E. Löfven. 

Pansarbåten Tapperheten. 

Fartygs-chef: ·· kommenti'örkaptenen af 2. graden H. V. M. von Krusen

stierna. 
Sekond: kaptenen C. G. Norselius. 
Officerare: kaptenen L. Stackell, 

löjtnanten C. E. Måhlen, 
S. A. Wallin. 

Fartygsintendent: marinunderintendenten B. E. Hedman. 

Fartygsingenjör: extra mariningenjören G. J. Boltenstern. 

Pansarbåten Thule. 

Fartygschef: kommendörkaptenen af 2. graden C. C. Engström . 

Sekond: kaptenen C. E. L. Liljencrantz. 
Officerare: löjtnanten C. Åkerhielm, 

» N. G. Stephensen-Möller. 
Fartygsintendent: marinunderintendenten K. G. Vv. SylvEm. 

Fartygsingenjör: extra mariningenjören H. Puke. 

Logementsfartyget Stockholm. 

Fartygschef: kaptenen C. H. A. Leche. 
Officerare: kaptenen C. J. Malmgren, 

löjtnanten Å. K. E. Låftman, 
E. A. H . Kock, 

underlöjtnanten B. B. A. Knafve, 
A. E. Biörkluncl, 
K. A. Laurell. 

Fartygsintendent: marinunclerintenclenten R. T. O. Lander. 

stockhalms rekryta.fdelning. 

Från 16 november till midten af april. 

Pansarbåten Svea. 

Afdelningschef: kommendörkaptenen af l. graden G. O. M. af Ugglas. 

Flaggadjutant: kaptenen B . G. von Fieandt. 
Stabsingenjör: mariningenjören af l. graden Y. T. Schoerner. 

Stabsintendent: marinintendenten af2. gr. H. J. Dahlgren (tillikafartygsint.) 

Fartygschef: kommendörkaptenen af l. graden G. O. M . . <tf Ugglas. 

Sekond: kaptenen A. Prytz. 
Officerare: kaptenen J. H. Söderbaum, 

löjtnanten T. M. Karlsson , 
underlöjtnanten S. A. Flory. 
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Pansarbåten Göta. 

Fartygschef: kommendörkaptenen af 2. graden H. A. M. Eneström. 

Sekond: kaptenen A. Meister. 
Officerare: kaptenen G. S. N. de Broen, 

löjtnanten W. E. K. W. Lilliehöök, 
N. E. O. V. Åberg. 

Fartygsintendent: marinintendenten af 2. graden E. W. Z. Öfverberg;.. 

Logementsfartyget Freja. 

Fartygschef: kaptenen E. Hägg. 
Officerare: löjtnanten A. G. Mörner. 

underlöjtnanten H. ViT estman, 
B. Lindgren, 
K. J. Muhl. 

Karlskrona. II rekryta.fdelning. 
Från 16 februari till midten af maj. 

Pansarkryssaren Fylgia. 

Afdelningschef: kommendörkaptenen af l. graden J. G. Ekelund .. 

Fartygschef: kaptenen C. F. W. Riben. 
Officerare: löjtnanten C. C. Lindberg, 

E. E. Ström, 
E. G. Wahlström. 

Pansarbåten Dristigheten. 

Fartygschef: kaptenen A. B. C. J. Lagercrantz. 
Officerare: löjtnanten B. E . von Hofsten, 

T. A. Johnson, 
underlöjtnanten J. Grönberg. 

Pansarbåten Oscar Il. 
Från 23 november till slutet af april. 

Fartygschef: kommendörkaptenen af l. graden F. M. Peyron. 

Sekond: kaptenen I. Nordenfelt. 
Officerare: kaptenen E. A. H. Jacobi, 

löjtnanten C. B. Erikson, 
G. N. H. Krook, 
O. H . Rosensvärd, 
E. G. IV. A. von Schoultz. 

underlöjtnanten S. Y. Ekstrand, · 
V. F. Angelin, 
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underlöjtnanten E. A. Öberg, 
l G. C. Ulff, 
S. E. P. Wetter, 
R. B. Hillman. 

Fartygsingenjör: mariningenjören af 2. graden L. G. C. Risberg. 

Fartygsintendent: marinintendenten af 2. graden G. H. Prawitz. 

Fartygsläkare; marinläkfuren af 2. graden A. L . Evander. 

Kanonbåten Svensksund. 
Fl·ån l december till omkring l mars. 

Fartygschef: kaptenen L . E. Arnelius. 

Officer.ar.e: löjtn.au.ten J. Blomberg, 
H. E. L. Ros€m. 




