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l. 

Marinen vid 1912 års riksdag. 

Förra åre t kund e såsom den mest anmärkningsvärda 

h ~1ndelsen antecknas a lt riksdagen eft er ett uppehåll av 6 år 

beviljade a nslag till påbörjandet av en l:sta klass pansarbål 

av ny typ. Vi ansågo oss dock då höra framh ålla och sökte 

bevisa det m ed h ä nvisning Lill statistiska uppgifter, att det 

under år 1911 b ev iljade anslaget till krigsfartygsbygg nad ej 

Yar tillråcldigt för Jlottans vidmakthållande, vare s ig man 

grundade detta påstående genom h~inv i s ning till m edeltal ay 

und er 20 ell er 10 å r rörut av riksdagen bevilj ade ansl ag, eller 

om man jämförde m ed lörhållanclet hos andra nation er. Sjö

försvarets h ela budget stod n ämligen ej i r ät t proportion till 

anslaget till krigsfartygsbyggnad och detta förhållande måste , 

för varj e år som går utan rättelse, ås tadkomm a att mer och 

mer petmingemedel utgivas utan motsvarande stärkande eller 

vidmakthållande av l'örsvarel. 
1912 års riksdag har ej rättat n ämnda missförhållande, 

utan har för krigsfartygsmateriel endas t anslagit 3,5 millioner 

kronor, d. Y. s. 1 ,l mil!. kronor mindre än föregående år, 

då d ~iremot ordinarie anslag för 1lottan (se 1ab. sid. 15) ökats 

med cirka 50 tusen kronor . och för marinen i sin h elhet m ed 

96 tusen m en för övriga extra ordinarie anslag för marinen 

Yisserligen minskats med 170 tusen kronor. Proportionen har 

sålunda ytterligare försämrats. 
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HJ12 å rs riksdag har dessutom på Kungl. maj:ts förs lag, 

i avbidan på de resulta t som kunna framgå a\' de utredn in 

gar angående lörsvarsv ~i seudet i s in helhet som påbörjats ge-· 

nom Knngl. m aj:ts beslut i dec. Hlll, uppskjutit byggan det 

av den föregående år h e Yiljad e pansarbåten. Della beslut h a r 

clock genom S\'enska Pansarbålsföreningens*) av riksdagen 

p å Kungl. m aj :ts förslag emollagna insamling ej i Yiisen!lig 

grad u p ps k j uti L pansarhå lsbygge l. 

Insamlingens b elopp ii r 1G,5 10,110 kronor (j an. lD l i~) 

och som denna insa mlin gs utbetalande tördelats p å :1 år, blir 

sYenska nation ens utg il'ter för krigsfartygsbyggnad å r 191i~ 

:3,5 + ;), ,:; = D,o mill. kr., Yilkel motsvarar en mol hudgelen 

i s in h elhet och för llo ltans Yidm a kth å lland e lämpligt anägcl 

utgirt (ör krigsfartygsbyggnad. 

Riksdagen har nästan utan undantag bifallit Yad Kun gL 

maj :t ii ska t. 

D ela lj erad b ehandling a Y ;): te hu fy u eJ L i telns a nslag an

föres här nedan . 

De p a rtemen te t och ii uersly relsen. 

J f a rinförua Ilningen . 

I enlighel m ed Kungl. m aj:Ls förs lag h ar riksdagen 5 
ordinarie stat uppfört a\"lön ing för -! skridJiträden, men h a r 

anslaget >>l ill vik arialersätlni ng, anoden till extra ordinari e 

tj änstemän och bilräden sam t renskriYni ngskostnad m. m. >> 

minska ls med motsYarande be lopp 4,800 kr. , yar l"öre s ta

Lens slutsumma ej föriin drats . 

För anställning såsom skri\'lJilräde å ordin ar ie stal saml 

l ör a döningens ål n j ulande har riksdagen bestäm ( Yissa al l

m ii nna Yillkor. 

F lottan. 

H.iksdagen h a r p å Kungl. m aj:ls förs la g godkänt ny 

s tat för Jlottans sjö mansk å r. 

7:") Se Telskrift i Sjöväsendet 1912, s id. 3i0. 

- 3 -

Den sålunda godkända stalen ökar antalet löner i andra 

lönegraden m ed 71, m en ha va 3:e och 4:e lön egraderna 

minsk a ts med respektiYe 3fi och 3(), Yarföre personalens a n 

tal är oförändrad. 

I övrigt har belr~ilTan<le a nslaget till a Ylöning för !lo lla ns 

kårer och staler icke företagits a nnan förändring än att a n

s lagspos ten för )) resen·- och indragnin gss ta terna sa mt båts-

111anskompani erna » minskats m ed. 2,3ö(i k rono r och som d en 

nya staten för sjö mansk å ren orsakade en anslagsökning aY 

13,332 kronor ä r ans lage t för 1913 till a döning !ör Hottan s 

k årer och stater höjl m ed 10,976 kronor. 

]{iksdagen har, lila n aU l"örändra rcserYal ionsanslage l 

)) bekhidnad å L sjömans- och skeppsgossekårern a)) bifallit 

Ku ngl. maj:ts framställning alt öka de å rliga b ekl ädnadspen

ninga m e för skeppsgossar från 70 till 00 kronor. 

Na turaunderhållet å L p erson a len Yid floHan har p å Kungl. 

111 aj :ls törslag ökats m ed 48,1 H kronor. Ökn ingen ~ir hero 

ende på beräknat ökaL porlionspris i land. Okningen var 

föres lagen all hl i ya s tö rre, m en minsk ades a v riksdagen på 

grund a \" bes l u t ad neds ~ittni ng a\' ÖYningsliden fö r icke Yapen

!öra v~·n·npliklige Lill 182 dagar. 

Anslaget till Jlotla ns nybyggnad och und erh å ll har i en

lighet m ed Kungl. m aj :Ls försl ag ökats i följd a v ÖYerförin

ga r frå n anslaget till Holtans övnin gar och sjöbevärin gens Ya

penÖYn i 11gar med rartygens u L- och a vrustni ngskos ln ader , 

(ÖYerl'ö ri n gen l ;);),900 + 91,000 kronor.) 

Anslaget Lill sjöbeväringens vapenövn ingar sam l bek l ~id 

nad och ersiillnin g därfö r blev, förutom nämnda överföring, 

dess utom y tte rli ga re minskal i följd ay riksdagens beslut a ll 

n eds~ilta övningsliden (ör de icke Yapenföra Yärnplikligc. 

Kung l. J\laj:ts lörslag a lt af a ns lage t bör afses ~J ,O OO kronor 

l'iir und erstöd ay Yi ssa värnpliktiges ta milj er bifö ll s dock a v 

riksdagen. 
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U n dervisningsverken. 

Staten tör sjökrigsskolan har undergå ll törändring i en

lighet med fastställd grund för omorgan isat ionsplanen. 
Staten för skeppsgosseskolan ökades enligt Kungl. maj:ts 

lärslag med 350 kronor för b es tridande a\" underYisning å l i 

Stockholm förlagd a skeppsgossar. 

J( u sta rli/Leriel. 

Staten för kustartilleriet h ar undergåll vissa förändringar: 

AYlöningsanslaget har h öjts med 2,345 kronor beroende pf1 

jämkningar i följd ay erfa renh el på behövligt belopp ti ll in

kvarteringsbidrag, löne tillägg och uppmuntringspenningar. 

Anslaget till naturaunderhåll har ändrat benämning 
från ))Naturaunderh å ll åt kustartilleriets manskap)) ti ll ))Na

Luraunderhåll å t personalen vid kustartilleriet)) samt unde;·

gått en mindre minskning beroende på nedsä ttning ay ÖY

ningstiden för icke vapenlära värnpliktige. 
Anslaget till underhåll aY kustarti lleri els byggnader har 

enligt Kungl. Maj:ts förs lag höjts med 35,200 kronor. Vida re 

har anslaget till ))J( ustartill eribeväringens vapenövningar sam t 

beklädnad och ersättning därför» höjts, beroende på under

stöd i vissa fall å t värnpliktigs hustru och barn. Höjningen 

blev ej så stor som härför erfordrad es beroende på nedsätt

ning av ovan nämnda värnpl iktiges tj ä nstetid . 

Diverse anslag. 

Anslaget till ersättning å t officerare och ingen.Jorer un

der anställning och kommend ering utrikes har höjts med 

2,000 kronor för att om ock i jämförelse\"is ringa utsträck

ning b ereda möjlighet även för marinintendenter med s tats

understöd företaga utländska s tudi eresor. Anslagets benäm

ning har även ändrats för att ang iva detta . 

Anslaget till sjukvården för marin en har höjts merl 3,000 
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kronor för att bereda ers ~ittning åt Landl äkare och nödiga 

törbrukningsartiklar för tandvå rden vid kustartillerirege

mente n a. 
Förslagsanslagen: ))Uppvärmning, belysning, renhållning 

samt tvätt- och badinrättningar» ocl1 ))Skrivmaterialier och 

expenser m. m.>> hava erhål lit nödiga jemkningar och har 

uppförts etl nytt a nslag, ))Tryckningskostnaden> . 

Handeln : 

Sjökarleveckel: 

Följande slat har fa stställts för sjökarteverkets c iYil a 

personal : 

Kr. Kr . l Kr. 

l. Bestämt anslag. 

' l aktuarie ... ... .. . ... ..... . 2,2001 l ,500 ~ 
Efter 5 å r kan lönen höjas 

med 500 kro nor , efter 10 

300 4,000 år med y tterli gare 500 

l manlig ritare eller 
g r a·vör ..... .... .. ... . 

l O m an liga x i tar e eller 
gravörer ....... . .. .. .. . 

l kvinnl igt lJiträde .. .... 

l ) » .. ... 

l vaktmästare ... ······· 

'l 'i !l arvode åt den, so m 
l 

fö rordnas att l eda och 
l övervaka ri t- och gra-

vyrarbetena .. . .. . ......... 

1,300 800 

13,000 8,000 

l 

900 5[10 

700 3GO 

700 350 

- l -

kronor och efter 15 år 

l 

med än ytterligare · 500 

( 
Härtill kunna komma fyr3 

å lderstil lägg, vart och 

300 2,400 l ett a 100 kronor, efter re· l l J s pektiv e 5, 10, 15 och 20 

f) å r. Av varje å ld erstill-

3,000 24,000 l lägg utgöra 300 kronor 

l 
lön ooh 100 kronor tjäns t· 

göringspenni ng ar. 

J Efter 5 å r kan lön en höjas 

150 l ,GOO\ med 200 kro nor oc h efter 

150 1,600 1 
l l O år m ed ytterli gara 200 

kronor . 

150 1,200 

J Efter 5 å r kan lönen höjas 
med 100 kronor och efter / 

l lO å r med y tterligare 100 

kro.wr. 

l 
l 

- 600 i 
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r !s. 5 -~ ~ E o l 
o : t:~G~t= .............. 1 

Oj (f~~~ ~ ~'~ 
.· 7 9: . 

Kr. ; Kr. , Kr. 1 Kr. 

'l'ill arvoden åt extra l l l 
, pers,mal, gratifikatio

ner åt ri tar- och g ra

vörelever samt vika- l 
riatsersättningar ....... . -l 

l 
- l 12,8001 

Säger 47,000 

Il. Förslagsanslag. 

'rill ålderstillägg 
~umma . , 

- l 5,0001 
- l - l 52,800 

Anm. Därest vaktmästare i sådan egenskap å tnjuter fri bostad 

samt bränsle, skall, så länge denna förmån kvarstår , ortstillägg ej nt

gå. till honom ävensom å lönen avdragas JOO kron or årligen. 

\'issa Yillkor bestämdes äYen för lönernas åtnjutande. 

Ordinarie anslag. 

Departementet och översly relsen. 

Ökning. Minskning. 

Departemen tschel'en ........ . 17,000: -
Departementets avdelning a y 

Kungl. Maj:ts kansli... .. . :14,200:-

::vJarinförvallningen . . . . . . . . . 13:1,000: 
:\1arinslaben . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,200: -

----------~~-----------------------
Summa anslag ti ll depar-

tementet och översty-
relsen ...... ... ...... ... ... kr. 185,400: -

----~----------------------

Transport 18ö,400: -

- 7-

Flolian : 
Ökning. ilfin skning. 

AYiöning för ilollans kårer 
och stater ....... .. ......... 5,843,ö95:- 10,076: -

Bekh1dnad åt sjömans- och 
skcppsgossekåren, reser-
yalionsanslag. . . . . . .. . . . .... 487,800: -

r\ a tu ra tmderhåll M perso-
nal Yid Jlollan , ('örsJags-
ansJag ..................... ... 1,7öl,J 44: -- 48,114: -

E rsältning för rustning och 
rotering, l'örslagsanslag. . . 8,000: -· 

Flottans nybyggnad och 
underh åll, reservations-
ans lag . ........ .. .. . .. ........ 2,662,000: -- 246,000:-

Flo llans ÖYningar, resen ·a-
tlonsanslag ......... ... ...... l ,645,000: - 155,000:-

Sjöbev~iringens vapenÖYnin
ga r samt IJekHidnad och 
ersättning därför, törslags-
anslag ........................ 1,491,951: -

Undervi sn ingsverken: 

Sjökrigshögsko-
lan, reserva-
lionsanslag ?. 7 ,225: -

Sjökrigsskolan, 
rescn·a ti onsan
slag......... ...... 37,504: 

skeppsgossesko-
lan . . . . . . . . . . . . . . . 2H,ö20: -

Mari ninlendent-
skolan , resen·a-

tionsanslag H,lOO: - l 03,:14H: -

Summa ordinarie anslag 
för Jlottan ............... kr. 13,992,839: -

124,549:--

2,84G: -

:i:30:-

2,496:-
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J( llstartilleriel: 

Öknin g. l\hn skni11g. 

AYiöning [ör kustartill er iets 
personal . ... .. . . . ... ....... .. 1,402,814: - '2,il4:): -

Beklädnad åt kustartill er iets 
manskap, r eservation sa n-
slag . . .... ... . . .. ............ . . 

~ aturaunderhå Il å t perso
nal vid kustartilleri et, 
reservationsans lag . .. .. . .. . 

Underh åll av kustartilleri ets 
byggnader och materiel, 
reservationsanslag . . .... .. . 

Kustartilleriets övningar, re-

150,921: -

;)21 ,518:-

505,700: - ;);),:200: --

servationsanslag. ... . . . . .... 190,000:-

Kustarlilleribeväringens Ya
penövningar samt be
klädnad och ersättning 
därför, försl agsa nsl ag . . . 441, 154:- 5, lö-t

Krigsövningar vid kustposi-
tionerna, reservationsa n-
slag . . ........ . . . ... .. ........ . 15,000: -

Summa ordinarie anslag 
för kustartilleri et . .. . .. kr . 3,228,107: -

Diverse anslag. 

l,(i:l5: -

Öknin g . Min sknin g . 

Ålderstillägg, rörslagsanslag 

Ersättning åt ofllcerare, in
genjörer och intendenter 
tmder anställning eller 
kommrndering utril ·es, 
reserva tionsanslag ... ... .. . 

-----

Transport 

25,700: -

15,000:- 2,000:-
---

41,700: -

-9 --

Transporl 41,700: 
Ökning. l\fins knin g . 

Hesest ipendium åt läk are 
yid marinläkarekåren, re-
serva lionsansl ag .... ....... . 

Diverse behov ............. . . 
Hese- och traktamentspen

n i ngar, försl agsa nsl ag ... 

Uppvärmning, belysning, 
renhållning samt tvätt
och badinrättningar, för-
slagsanslag . ............. . 

Sj ukvård för m a rin en , fö r-
slagsanslag ... . ... .. ...... .. . 

skrivmateriel och expenser 
m. m., förslagsanslag ... 

Ti ll b es tridande aY tryck
ningskostnader, förslags-
anslag ....................... . 

E xtra utgilter ................. . 

Summa ordinarie diverse 
enslag ..... . .. . . . ... ... . kr. 

2,000: -
22,254: -

55,;)00: -

:l t5,000: -

115,950:---

100,000: -

25,045: -
12,500: -

689,960: -

Handeln . 

Sjökarteverket: 
Bestämt anslag 47,800: 
Förslags- >> 5,000: -

15,000: -

3,000: -

25,046: --

Öknin g. 

Heserva tions- >> 49,000:- l O l ,800: - :l5,800:

Lots- och fyrinrättnin gen 
med lifräddningsanstal-
terna, reservationsanslag 1,800,409:- 100,000:

Undervisningssnstalter l"ör 
sjö[m·t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186,420: -

Transport 2,088,529:-

13,882:--

~linskning. 
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Transport 2,088,629:-

Ökning. Minskning. 

25,500:--

13,000:-

Summa ordinarie anslag för 
handeln ............... kr. 2,127,129:-

Summa ordinarie anslag kr. 20,223,435:-

Extra ordinarie anslag. 

Flottan och kustartilleriet. 

Till nyanskafl'ning ay krigsfartygs-
materiel, d. Y. s. 2,fi00,000 att 
avsättas tör att användas på 
sätt framdel es mf1 n~innare be-
stämmas samt 1,000,000 kr. för 
fartygsmateriel i Ö\Tigt . . . . . . . . . 3,500,000: -

ll anbringande a\' askejektorer å 
1:a klass pansarhålarna Äran, 
\Vasa, Tapperheten och Dri-
stigheten .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. 56,300:-

ll skjutförsök och i ns.kj utning aY 

kanoner..... ... ..................... . 3fi,OOO:-
ll försök med torped- och gnist-

signalmateriel .. .. .. . .. .. .. .. . . .. .. 25,000:-

Transport ::1,616,300: -
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Transport 3,G16,:300:-

Till anska iTning av ÖYningsmateriel 
för utbildning i skjutning...... 63,3()0:- 1

) 

ll anska!Ining av och anställande 
av lärsök med en 28 cm . ka
non med lavettage samt am-
munition .. .. . . .. . . . . . . .. . . . .. . .. . . . 1 00,000:- 2

) 

)) omladd ning a\' halvpansargra-
n ater med brisans~imne ........ . 

)) anska1l'ning av torpeder och 
torpedmateriel (del a\' förut he-
Yilja t anslag) .............. .. .. .. 

)) anska!Tning av gnistsignalma-
teriel ........... . ........ .. ....... ... . 

ll ansl.;;,alfning av handminmateriel 
JJ anska1l'ning av båtmateriel för 

sjöpositioner .......... . . . .... . ..... . 
)) uppförande av en minlastnings

brygga å Björnholmen ......... 
)) försök med minmateriel 
ll anskaiini ng a v belysningsmate-

riel med tillbehör ........... .. . 
>J anskall'ning a\' brisansladdade 

projektiler till kustartilleriels 

100,000:-

125,000:- 2
) 

164,500 - 3
) 

73,000:--

27,000:-
80,000: -

2\J,ö00:-3) 

grO\a kastp_Fiser .... ,............ :)0,000: - 2
) 

J) anordningar för genomblåsning 
av vissa lmstartilleri ets kanoner 2G,000:-- 3

) 

)) anskaffning av kikarsikten för 
l'ast uppstilllda kanoner å kust
fästningarnas sjöironter och 
andra Yiktigare punkter........ 7 ö,OOO: -

Transporl 4,604/iGO:-

1 ) Första hälft :w Leviljut anslag. 
' ) Andra tredjedelen av förut beviljat anslag. 
") Aterstod av förut beviljat anslag. 
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Transport 4,604,660: 
Ti ll anskaffning av moderna av

ståndsmätare för kustfästnin-

garna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,000:--1) 

» påbyggnad aY sjömanskårens 

kase rn H i Karlskrona m. m. 118,:150: - 1) 

Jl anordnande av vallen- och av

loppsledningar m . m. i b efäl

havande amiralens och s ta

lionsbefä lhavarens i Karlskro-

na ämbetshns . . ... .... .. .... ...... 2,730: -

ll beredande av nya lokaler lör 
l 

Karlskrona stations underoffi-

cersskola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -±0, l 00: -

ll r eparation av logemen tsfartyget 

Vanadis... ... .. . ..... ...... .. . . . . . . . 24,000: --

)) uppförande vid Oscar-Fredriks-

borg aY bostadshus för und er-

officerare och av exercishus ... 77,7;)0:-3) 

JJ nltörand e ay en ångpannecen-

lralm. fl. arbe ten å Ku ngsholms-

fort. . .. . ... . . . . . . .... ... .. .. ... . . . ... . . 55,400:-*) 

J) utförande av försök i syfle att 

til lgodose Ya ttenbehovet [ör 

batteriern a vid Vaxholms- och 

Oscar-Fredriksborgs fäst n i ng 

m . m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,000:-

ll anskaffning ay transportm ede l 

för flottans varv i Karlskrona 35,500:-

ll täckande av brist i a nslaget till 

flottans nybyggnad och under-

h åll 111 . m ... . ,. . .... . . . .. . ....... . 150,000:--

Transport ;),178,490: -

' ) Första hälf t av beviljat anslag. 
3

) Aterstod av förut beviljat anslag. 
·•) H ela bev iljade beloppet är 263,663 h onor. 
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Transport fi,178,490:

Till fortsall anskafl'ning av sängser-

Yls för kustartilleriels värn-

pliktige 111. m. ....... .. . ..... .. .... 149,100: -

)) anskaffand e av filtar, koj er och 

madrassöverdrag för Il atlans 

[arlyg i Ka rlskrona. ... ..... ...... 24,000:-

)J tidsenliga ly ft- och Iransporl-

a nordninga r å Hotta ns varv i 

Ka rlskrona . ..... .... .. ... . . . .. . .. . i':i0,000: - 1) 

J) a r\'oden åt vid skeppsgossek å

ren i Marstrand ansli1llda per

soner samt medik amenter, bad 

m. m . ... . . . . . . . .. . .... .. . ... . . ..... 10,498:-

JJ l>ererland e <W personligt löne-

tillägg åt marindirektören C. 
E. H ich son . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l,il6i'i: -

)) beredande av personligt löne

tillägg av 600 kronor för år å t 

vardera a 1· bataljonspredikan

lern a vid flottans sta tion i Karls

krona E. A. \N. Holmberg och 

E. A. Coll en. ..... . ......... ... ..... 1,200:- ;),41-'l-,6;):1:-

I-Iandeln . 

T ill ul(örande av sjömätningar. ..... 

JJ anskall'ning av ett fyrskepp a tt 

förläggas vid Ölands södra udde 

JJ anska!Tning av en instrnmcnL

samliBg och ett bibliotek för 

undervisningen i navigations-

lårarkursen ..... . . ... .. . ... ... .... . 

J) a rvode å l y tterl igare en assi 

stent vid nautisk-m eteorologi-

giska byrån ........... .. .. ... . .... . 

Transport 

') Pör sta h älft av beviljat an slag. 

104,000: -

190,000:-

6,000:-

3,000: - i303,000: 

;), 717,ö53: -
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Jämförande tabell över anslagen under 5:te huvudtiteln. 

Ordinarie auslag 
(utom för handeln) 

Extra ordinarie anslag Anslaget Summa 

Ar 
Därav för 

flottan 

1803 8,215,-±8-!-

180-! 8,G77, 125 --

1905 8,070,-±3:2 -

190G 9,G51 ,808 -

1007') IO,GU6,3-!1 -

1 0082
) 11,G3:2,G82 

1000 

19103
) 

1911 

10,-±ö-!,27 .J -

lil ,-!0i3,-±ö:2 - -

13,5GG,G2ö -

1012 V3,9l59,79-! -

1913 113,})92,8891-

j 
'till handeln, ! anslag för 

Dilrav för . 
kttstartiJle- l Summa 

1 Övrigt 
K rigsfar: (utom tJI\ 1 

tygsmateneJ hand eln ) 

SLimma 
anslag för 
n1arinen !

ordinarie o?h liJ:te huvud-
extra ord1- titeln 

nar i e 
r i et 

1,7-12,-±01 -

1

1 !0,177,708 -1 5,09-±,l50 -
') ' - . c - ')')' ~ ·~ -,0.31,149 - . 10,0-lt,--3~- ,J,lG8,fJo0 -

2,098,34\l - 11,308,781 - G,062,550,-

2.129,79:2 - 12,03-±,()97 - , -!,91-±,900 -

2,27I ,-l2G -- 13,231 ,9-15 -

:2.5U-l,1.J() , ... J.J,80-±,i35ö -

:,o:s,<>;: ···~ 17,<~:'80 ' 1-
ö,Oo-l,u83 - 11 ,-31 ,G,JO -

ö,L5-!.G83- 17,-!79,2:27 -

3,186,063 - 18,000,053 -

3.2:28107
1
--

1 
18,0qG,;30fl ,- l 

-±,533,000 --

5,230,000 -

-!,826,000 -

.J,-!56,000 -

2,-!-±3,000 -
' 

-±,630,000-

3,ö00,000i -· l 

!3,72-±,933 _1 17,996,791 -

1 

B , 4G0,818 i-~ 1U,576,691 1 -- , 
2,-±73,2601- 19.8-15,591 -

8,717,89-± - 20,G67,491 -

3,ö01,8-±6 - 121 ,296,791 -

3,-±09,036 -l 23,-!4-!,291 -

2 , 231,890 :-~ 2-t0G1,60 1
1

,_ 

2,911,-±81 - 24,GOCJ,131 -: 

1,701 ,26-±
1

-- 21 ,623,-!91 -

1 ,G88,200~- 19,685,000;-

1,688,2091-- 21,2G4,900 - · 

1,688,209- 21 ,533,800!-

1 -oo 9091 99 ~~- -oo , loo,- ~ - - - ,-±0011 , -

1,888,208 -- 23,185,000 -

1,003,2091-
1
125,3-!7,500-

1,\J03,209, - :25,96-±,900 -

2,o94,39ui- 12G,G99,5oo --
2,oo7,2o9 - 23,630,700 -

2,129,518 - 12-1,759,571 1'- 2,09-!,3291- 126,853,900-

l ,959,705,- 23,556,071 - l 2,-!90,3291- 26,0-!6,400:-

' ) Ku startilleriets hlkare överfönlos till flottan. 
2

) Kustartilleriets intendenter ö1·erfönles till fiottan. 
3) Från och med detta år är t•j departem entet och överstyrelsen uppförd å flottan och iir samma år 

sjul;:v fmlen överf'önl l'r[m flottnn och ku strcrtil.l eri et till tlirerse anslag. 

,l-

s; 
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Il. 

Marinens personal. 

K ung l. flottan. 

Officerskåren. 

Olficerarnes anlal vid Kungl. floHan har under å rel l 

oktober 1911 - 30 september 19 12 ökals med: 

utexaminerad e från 1\.ungl. sjökrigsskolan .. .. .. .. .. .. .. .. .. 10 

genom återinträde i tj äns t . .. .. . . . . . .. .. . . . . . . .. . .. . .. . . .. . . . . . . . 2 

och minskats m ed: 
genom avsked................................................... ...... . 5 

)) dödsfall . . . .. . . . . . .. .. . . .. . . . . .. .. .. . . .. . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . 5 

samt utgjorde den 30 september 191 2 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 282 

dessutom med tur- och befordringsrätl .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 5 

Ma rinin genjörkåren. 

Mariningenjörkårens antal har under oYan nämnda Lid 

ökats med: 
nyutnämnde . . . .. .. .. . . . . .. . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. . . . .. .. .. . . . . .. 4 

och minskats med : 
genom avsked .... .......... ... ................. .. . .. ... ..... . ........ . 4 

samt utgj orde den 30 september 1912 ... ...... ............. . :37 

Dessutom voro vid samma tid anställda: 

mariningenjörsstipendiater .. . . . .. . . . .. . .. . . . . .. . .... . . . . .. . .. .. .. 4 

M a rinin tendenturk&ren. 

Marinintendenternas antal har under ovan n~imnda Lid 

ökats med: 
genom å terinträde i tjänst 

och minskats m ed: 
genotn avsked .. . . . .... .. ... . ..... . .. . .............. .. ....... . . ... . . 

samt utgjorde den 30 september 1912 .. .... ................ .. 
3 

70 
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De å flottans ciYilstat förut ende kYarvarande 2 ordinarie 

tjänstemännen hava uneler nämnda tid erh ållit avsked. 

M a r i n läka rekåren. 

l\farinl~ikarne hava under samma tid ökats m ed: 

genom nyutnämni ng ....... ...... ....... . ..... .. ....... .. ... -....... . 

orh minska ts med: 
geno tn avsked .... .. ... . .... .. ... .. . ... ....... .. . .. . . . ..... ..... .. . 

)) dödsfall . ....... ...... .. . .... .. . .... .. ..... . .. .... ... . ....... . 

samt utgjorde den 30 september 1912 .. . . ................... . 

Dessutom voro vid samma tid anställda: 

marin läkarst ipendiater ........................................... . . 

U n derofficerskåren. 

4 

l 
3:l 

l il 

Underofficerarnes vid Kungl. Hollan antal har under 

sa mma tid ökats med : 
l iii underofficerare av 2:a graden befordrade .. .. .. .. .. .. .. . 2:) 

och minskals med: 
genom avsked . . .. .. . . . . .. .. . . .. . .. .. . . .. . .. .. . . . .. . . . . . .. . . . .. .. .. . 12 

)) dödsfall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 

l) överf1ytlning till månadslönarestat .. .. .. .. .. .. .. .. .. l 

samt utgjorde den 30 september 1912 följande underofficerare: 

på ]{arlskrona station: 

JlaggunderoHicerare ..................... .. . .... .. .. .. ... , . . . . 142 

underofilcerare av 2:a graden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283 42G 

på Blockholms station: 

flaggu nderofficerare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 

underofficerare av 2:a graden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 235*) 

Sjömanskåren . 

Malroskompanierna bestodo den 30 sep tember 1911 aY: 

"-·) Dessutom 3 till U. O. över stat befordrade ekonomimttn , 
hornblåsare. 

Tidslc·rift i Sjöväsenclet 2 
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underol'ficerskorpraler .. . ...................... . 
korpraler .... . .... . .............................. . ... . 

l :sta klassens sjömän ..... ..... ......... .. .. .. . . 
2:a 
~:e 

rymda 

)) 

)) 

)) 

)) 

297 

10n 
759 
226 

8 
Yakanta . . . ...... .. .. ..... .... . ....... .. . . . . . . ... . . . . 320 (223) 1) 2278 

Ekonomikompanierna b es lod o vid samma tid a y : 

underofficersk orpra ler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 
korpraler . . . .... .......... ... .. ............... ........ 1742) 

l :sta klassen s sjömän . . ... . .. .... . .. . . . . . . .. . . .. 34 
J:a 
3:e 

)) 

)) 

)) 

) ) 

rytnda .... ..... ...... . ......... ........ . :. ... .. ... .. .. 3 
vakanta . . .. .. ... .. .. ... . .. .. . . .. .. . .. .. . .. . . . . ... . . . 14 

E ldarekompanierna bestodo vid samma tid 
underofficerskorpra ler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 2 
korpraler.. .. . ......... . ... .. . .. ..... ... ...... ... ..... 297 
l :a klassens sjömän . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;);) 
2:a 
~:e 

rymda 

)) 

)) 

)) 

)) 

31 ;) 
150 

() 

Yakanta ... ... .. . ... .. ................ ... ... .. .. .... . 84 (2:l)1
) 111\Y 

Hantverkskompan iernas styrka Yid samma tid framgår 
a v följ ande tab ell: 

l 
V IT. l 'rorp ed - ~ l apen- 1mmer- Segel- , 
smeder män ehalnt- sömmare Summa 

v r care 

Und.-off.-kOl]H·al er . 11 l 12 7 l 2 l 32 
Korpraler 

l 

.......... . ... 15 20 22 - l 51 
l :a klassens sjömkLn ... 2 5 2 l 

l 
10 

2:a ) > ... 20 15 4 - 39 
3:e » » . . . 8 l - - 9 
Vakanta .. . .. ... . .. . .. 6 (4J ' ) - l') - l ()3) 

' ' ::lumma [ 62 3 53) ' 36 3 ~ .-. l laiJ 
~-----c-

1) A Stockholms station. ' ) Dessutom 5 med U. O. av 2:a gradens 
avlöning. 3

) En timmerman övertalig varföre vakants- och summa_ 
siffror i sista kolumnen minskats med ]. 
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skeppsgossekårens s tyrka utgjorde den l oktober 191:2: 

J~arlskrona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 

1 :\[;u·s trand.... .. ........ ... . . .. .. . . . . . .. .. .. ... .. .. 124 
rvmda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 (20)*) 
\."akan la (l:ste november 1i35 (~6)4 ) •• •• ••••• ~41 (56)4

) 

Under året l oktober 1911-30 sep tember 1912 

~n·gå tl: 
ocnom karlskrifnin g .. . . ........... .. ... . ... . .... . 
"' >i dödsfall ..... . ................. .... ...... .. . 

på grund av sökt avsked .. .. . .. ... . ... .. . . . ... . . 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) Y isad oförmåga .. .... .... ... ... . . 
lJ d åligt uppföra nde . . ...... . . .... . 

>J Jl JJ kassa tion ......... .... ...... ... . .. . . 

avl'örda ur rullorna såsom rymmare .. . ..... . 

Kun gl. J.:ustartilleriet. 

135 (28)4) 

3 (l)*) 
65 ( 13)*) 

l (l )*) 
24 (7)4) 

l 
9 (9)*) 

600 

hava 

238 

Kungl. kustartilleriels personal utgjorde den 30 septem

ber 191 2. 

Officerare : 

generalmajor ..... ... ........ . . . . . ..... . . ..... .. .... . .. ·. · · · · · · · 

iiYerslar .. . . .... . ... . . ..... . . . ... ... . .... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
ÖYcrslelöjtnanler . ... . .. ........ .. . .. ..... . · ..... · · · · · · · · · · · · · 

1najorer .. ..... .. ...... .. ... .. .. · · ·· · ·· · · · · · · · ·· · · · · · · ·· · ·· · · · · ·· 

kap tener . . ....... ... . . .... · .... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

löj ln a11Ler .. . .. ....... ..... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
underlöjtnanter ...... ........ . . . ...... . .. . · ··· · · · ···· · · ·· ·· · · · · 

l 

2 

2 
(i 

39 
37 
15 

dessuto m med t n r och befordringsrätt ............ · · · . . .. . · · · · 

V n derofficerare: 

underofftcerare av l :a grade n ... .. ...... . .. .. ..... ...... 55 

102 
3 

)) J> 2:a )) 111 16G 

4
) I i~Iar strancl. 
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Manskap: 

Artilleriavdelningen: 

underofficerskorpraler .. . .. ... . ..... ...... ... . ..... ...... .. . . 
korpraler .... ... ..... ...... . ..... .... .. ........... ..... ..... . . . 
l :a klass kustartillerister ......... . ......... . ....... . .... . 
2:a » )) 

3:e >> >> .. • . .. .....• . .•. •.. . . .••. •• •.. . .• 

vakanta ....... ..... .. ... ... . ..... ....... .. ... .. ... .......... . .. . 
ryrnda ......................................................... . 

M inöraYdelningen : 

underofGcerskorpraler . . .... . .. . . . . . ..... : . ........ . . .. .. . . . 
korpraler ..................................... . ............... . 
l:a klass kustartillerister 
2:a >> 

3:e >> 

vakanta 

)) 

)) 

ryrnda .... ..... . . ...... .. .... . . . ... ... .. ... ............ .. ... . . ... . 

Ekonomiavdelningen: 

underofficerskorpraler .. .. . .... . .... ...... .... ....... .. .... .. 
korpraler ... ............ ... . .. .... .. ...... ..... .. .. ... ... ... . . . 
l :a klass kustartillerister .............. ...... ..... .. ..... . 
2:a >> 

B:e >> 

Yakanta 

)) 

)) 

······· ··· ···· ··· ······· ··· ·· ·· ·· ······ ·· ···· ···· ··· ··· ·· 
Maskinaydelningen: 

Underofficerskorpraler .... .. ..... .. ... . .... . . .. .. . . . ... .. ... . 
korpraler .... .. . ... . ... . . ... . .. .. . ...... .... .. . .. .. .... . . .. . . . . 
l:a klass kustartillerister ................... . .. . ..... .. . . . 
2:a >> 

3:e >> 

vakanta 

)) 

)) 

Hantverksavdelningen: 
underofficerskorpraler ...................................... . 
korpraler .. .... ..... ....... ........... ...... . ... .. . .. .. .. ... .. . 

78 
155 

87 
211 
168 

72 
H 

54 
G7 
:-w 

]20 

81 
20 

2 

15 
35 

7 
22 
13 

8 

Hi 
17 
3 

22 
19 

4 
11 

780 

374 

100 

78 
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1 :a klass kustartillerister ................................... . 

2:a >> )) 

3:e >> )) 

l 
6 
5 

ya kanta .. . . . . · .... ·. · · · · · · · · .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · .. · · · · · 2 29 ' 
Marinens officerare tillhörandP. reserven utgjorde den 30 

s ep te m ber l 912 n eda n upptagna styrka: 

I Kungl. Hottans reserv villkorligt tjänstskyldiga: 
yicearni raler ................. . ... ... ... .. .. . .... ..... . . .. ..... . 2 
konteramiraler . .. ..... ....... . . .... ..... ...... .... .. .. .. ... .. . l 
ko mmendörer . . .. . .... ..... ..... .. ........ ...... ..... ...... . . l 

kommendörkaptener av l :a graden . . .. . .. . ... ....... .. . 7 
)) av 2:a )) l 

kaptener ..... ... .............. . .............. .... .. .... ... .... .. . 17 
lojtnanter och underlöjtnanter .......................... . 237 266 

De Kungl. Maj:ls flottas nya reservstat förut ende kvar
slående hava under året avlidit. 

Kungl. kustartilleriets reserv: 
kaptener ... . . . .............................. . ... . ......... .. . . .. . 
löj tna nter och underlöjtnanter . ...... . ..... . ... . . . ...... . 

3 
4 7 

Vid flottan under övningsåret 1 oktober 1911-30 septem
ber 1912 övade värnp liktiga. 

A. Som avslutat dem ål iggande tjänstgöring. 

'I'jänstgöring. 

l ' l'jänstgöring i en följd ....... .. 
Först t .. t .. · l a Jans gonng ...... ....... . 

liepetitionsövning 

Summa 

Antal man tillstädeskomna'"') 

vid l vid l tillsammans 
Karls~rona Stockl:olms vid_ båda 

ataLwn statlon statwnerna 

1134 

2 

8 

1144 

1046 

59 
11 

1116 

2180 

61 
19 

2~60 

*) Av tillstädeskomna avgingo : 
enligt § 108 inskrivningsförordningen hemförlovade ... ... ...... 328 
av annan anledning hemförlovade eller avgångna . .... .. . .... .. . .. . .. 160 

Summa 488 
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B. Som Yi d ÖYningsårels slut kYarstodo i tjäns tgörin g. 

Tjänstgöring 

Antal ___ Antal man i tjänstgöring 
fullgJorda vid l vid l tillsamm ans 
t]änstgö- Karlskrona Stockholms vid båda 
nngsdagar station s tation stationerna 

304 7-±3 

30 

I

l Tj,n•tgö~og i •nföljdl '!: 43~ • 

Första tjä~:tgöring. ·l 122 -± 
l -------~------~--------~--------~---------

Summa l -±51 328 780 

·X·) Uti detta antal inräknas G st. vi<l Karlskrona station utbil
dade tekniker. 

Vid lwstartilleriei under år 1912 övade värnpliktiga. 
A. Som a\'slutat dem å ligga nde tjän stgöring. 

Tjänstgöring 

.Antal man tillstäd eskomna*) 

1 vid Vax- l vid Karls- r 'l'tllsamans 
halms kust- krona kust- vid båda 

l art -rcg:te art.-reg:te kustart. -reg. 

l l 
Tj>lnstgöring i en följd 

Första t jänstgöring 
.. ......... l 155 157 Il 

527 5-±1 
323 

llGS 

937 501 -±35 l Repetitionsövning 

Summa i 113-± 24:28 1294 

''') Av tillstädeskomna avgingo: 
enligt § 108 inskrivningsförordningen hemförlovade 100 
av annan anledning hemförlovade eller avgångna .. .. .. .. .. .. . 84 

~--------S~U-l_TI_n-1a----18~4 

B. Som Yid åre ls slut kYarstodo i tj ä ns tgörin g. 

Tjänstgöring 

= - --= 
1. Antal 1-- Antal man i tj änstgör~_lg_· __ 
fL:llg]orda vid Vax- l vid Karls- l tillsammans 

l 
tJänstgö- lhalms kust- k rona kust- l vid bftda 
n ogselagar ar t.-reg:te art.-reg:te kustart.-reg. 

!Tjänstgöring i en följd [ 58 l 72 l 70 l 142 

(For ts.) 
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Årsberättelse i skeppsbyggeri och 
maskinväsende. 

) .. ,-g i \'E' n Y i el Kungl. Orlogsm ann asäll skapc"l s sa mmanträ cle 
<len 2 oktol1cr 1 01~ n\· ledamoten l . J. Fa 1lnnrm . 

(Forts. fr ån s id. 489 häft. 6, :912.) 

Mindre kryssare. 

E ngland . 

För unel er byggnad varand e mindre kryssare meddelas 
fii lja n el e byggnad sdala: 

Byggnadsort \Påbörjad l Sjösatt .\ Fartyg 

l l 

:\l elbourne ......... Cammel, La.ir d, Birkenheacl l april 1911 maj 1912 
:Syclney ............... 'London & Glasgow Shipb. Co. febr. 1911 aug. 19 1 ~ 
('hatham .. .. ........ Örl.-varvet, Chatham jan. 1911 nov. 1911 
Dublin ............... Bearclmor e, Dalmuir april19 11 april1 912\ 
:->outham.pton .. . .. Brown, Clydebank april1 911 maj 1912' 
J3i rmingham ...... Armstrong, E lswick 
Lo,Yestoft ......... Örl-varfvet, Ch atham 
Xottingham.... ..... d:o Pembroke 
Amphion ............ cl:o d:o 
rearless ..... ... .. . d:o cl:o 
i-i st. utan namn .. 

juli 19 12 
juni 1912 
mars 1911 dec . 19111 

- juni 19121 

Dcpla cc ment cl h os dessa k ryssa re, vartill r~ikna s samtliga 'l'otrn-klassen. 

upp till N o/finglwm, h ar y tterliga re ök ats , n iimligen fr fm i se-
nn~·>lc arsberättelse an givna 5,330 ton till 5,-!90 ton h os de 1911 
pahiir jn<i e och till 5,530 ton hos de 191 2 på började. Ökningen 
hl'l'or pa större nnlal 15 cm . kanoner. 
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Från provturerna meddelas: 

22 tim., ' /o kraft l 8 tim., forcering 
Fartyg 

AHK 
l 

fart, knop 
l 

AHK 
l 

fart, knop 

Dartmouth .. ....... 14287 23,5 23467 25,9 
1 Falmouth ............ 13985 r 26312 27 ,1 

l 
l vVeymouth ......... 13661 9 23532 '25,o 

Yarmouth ......... - - 24000 26,o 

De tre förstnämnda av dessa hava Parsons-turbiner, me
dan den sistnämnda har Brown-Curtis-turbiner . Denna turbin 
installeras även på Nottinglwm, Amphion och Fearless. 

1912-ärs typ. I 1912 års nybyggnadsprogram hava inga kryssare av 
»>ownklassen » beviljats, utan enelast 8 s t. mindre kryssare av 
blott omkring 3,000 tons deplacement. Deras uppgift är dels 
att vara spaningsfartyg, dels anti-torpeclfartyg, varför de äro 
avsedda att bliva tillräckligt starka samt hava nog fart för att 
kunna upphinna och tillintetgöra torpedbålar och jagare. 

TysMancl. 

För under byggnad varande sm~irre kryssare meddelas. 
följande byggnadsdata: 

~ ------F-·a_r_·t_y_g ___ --ii ___ B_y_g_g_·n_a_cl_s_o_rt---+~-P-å_b_ö_rJ_·a_d_(l_s_jo-·s_a_t_t 
Strassburg ........ . ........ .. .. K . IV. vVilh elmshaven 
Stralsund ...... ...... ........ 1-Yeser Bremen 
Ers . Ge i er ..................... How·aldt, Kiel 

l Ers. Seeacller .... ...... ... .. Germania, Kiel 

l 
Ers. !rene ..... ................ Weser, Bremen 
Ers. Prinzess 'Wilh elm ... Howaldt, Kiel 

v år. 1910 aug. 1911 
vår. 1910nov. 1911 
höst 1911 
som. 1911 
som. 1912 
som. 1912 

Den sista kryssaren av denna klass med endast 4,350 tons 
deplacement, Cöln, har avslutat sina provturer, varifrån med-
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delas, alt medelfarten under forcering uppgått till 26,s knop vid 
;>08 ym·v per minut och 29,036 AHK. Kryssaren framdrives 
a\' Germania-turbiner (Zoelly-turbiner). 

Den första kryssaren av denna klass m ed ökat deplace
ment, R res lem, har likalecles avsluta l sina provturer, varvid den 
uppnålt en medelfart av 26,7 5 knop. Fartyget har följande 
dimensioner: längd: 136 m.; bredd: 13,3 m.; djupgående 5,t 

111
.; deplacement: 4,550 ton ; artilleri: 12 st. 10,5 cm. kanoner , 

:2 st. maskinkanoner; torpedbestyckning : 2 st. torpedtuber; ma
skineri: AEG-turbiner om c:a 24,000 AHK ; ångpannor: 16 sl. 
Sclm lz-pannor ; kolförråd: 1,200 ton. 

Samma data gälla även för Magdeburg, S iralsund och 
Strassburg, med unelantag av, att de båda förstnämnda er
h:l.lla Bergmann-turbiner och den sistnämnde Parsons-turbiner. 

Några uppgifler angående 1911 och 1912 års kryssar e hava 
CJ offentliggjorts. 

Ryssland. 

Jämlikt nybyggnadsprogrammet skola två typer smärre 
kryssare byggas, vilka få e tt deplacement a v resp. 7,000 och 
:~,fl OO ton samt komma att bestyckas huvudsakligen av 15 cm. 
kanoner. Av elen större typen byggas 4, av elen mindre 2 på 
P uli low-varvet i Petersburg och på Newski-varvet. 

Öslerrike-Ungerlll. 

För under byggnad varande smärre Jnyssar e m eddelas 
följande byggnadsdata: 

Fartyg 

Admiral Sterne ck ....... . 
Ad mir al Petz ........... .. 

···· ··· ··· ······· 

Byggnadsort 

Cantiere Triestino 
Danubius, Fiume 

d:o d:o 

sept. 1911 okt. 1912 
nov. 1911 

«J) 
Dessa kryssares dimensioner överensstämma i huvudsak 

med Aclmiral Spaun, men maskinstyrkan är öl<ad för a t t giva 
l'ar lygen en omkring l knop högre fart. Likaså är antalet 10· 
cm. kanoner ökat från 7 till 9. 
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Jagare. 

E ng fond. 

Till denna klass riikn:-ts numera enelast clc till 1909- 1910 

ars program hörande 20 jagarna om 790 tons depl. och 27 knops 

f:c~rl. Dessa hava under senaste å rs maniivrer visat sig haYa 

SYnga skrovförbindningar. Scx av dem ledo till l'öljd a\ skak

llingm och rörelser i sjön sa kraftiga skador, all de omedelbart 

mast e söka varven för rcp:c~r:c~tion. Dän·id utförda förstärknin

gar Yisacle sig dock ej n1ra tillfylles t, Yarför sam tliga bat:c~r 
nu genomgillt en noggrann omb~·ggnad. 

Till denna klass r iiknas 23 jagare aY 1910- 1911 ars bygg
naclsprogram , ävenleeles om 790 tons depl. men med en fart :cw 

:28- 32 knop. En av jagama, tillhörande denna klass, Rrtclgcr. 

l'ramdri\·es av Parsons - turbiner me(l \"esl inghou se-vexel, och 

liira r esultaten från denn:c~s pnwturer han1 varit synnerligen 
lilll'rcdsställand e, såvii l med hiinsyn till ekonomi som hastigheL 

Hiirtill räknas 20 jagare a\· 1911-1912 års ·program med 

ett till 950 ;\ 1,000 ton ökat deplacement och e n fart m· om

kring 32 knop. Den ökade Yikten iir i första hand aYsedd all 

liirsl i.i rka skroYcl och göra fartygen sjödugligare ; därjämte 

har artilleriet ökats m ed en 10 cm. kanon och torpedbes tyck

ningen iinclrats cliirh iin , all jagarna få LY ä dubbeltuber i stiillet 
Iii r för u t vanliga t vit en keltuber. 

E n aY jagarna inom denna !dass, flnrdy, komm er, såsom 
iiYen förmodades i föregåend e i'trsbe6itlelse, att framdriYas a\ 

ett kombinerat maskineri , bestt\cnde a\· h~\ ångturbiner , arbe

tand e p ~t de båda yttre ;w de tre propelleraxlarna och en olje

kolvmaskin (Diesel ), arbetande på den m ellersta nxeln. Vid 

(.;'ang med fa rt er upp till 15 knop skall endast oljcmotorn an
,·ii n das , ntrigenom ma n \ii n tar en a YSCI·ii rd ök ni ng a,. a k t ions
raclicn. 

Tys k/ond. 

Dc till 1911 års nybyggnadsprogram hörande 12 jagarna, 

1' 1- F 6 och G 7- G 12 , förseelda med r es pektiY e AEG- och 
Germania- (Zoelly ) turbiner hava aYslutal sinn proYturer med 
farter omkring 33 knop. 
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J)e 1912 beYiljadc 12 jagarna haYa beställts hos Schichan 

l J • ·a e'rhållit namn en S 13- 3 24. Dc skola hnsa en 
()(' l l d\ ( (__ . . 

r~trl H\' omkring 33 knop sam t l'rmndriYaS H\ Schtchau- (Mclms -

PI'cn ninger) turbiner. 

Frunkrike. 

Under 1911 och 1912 h~wa d c flesta jagarna as 1908 å rs 

JnJ•' ram om 700/750 tons clcpl. ~wslut:1t sina provturer med 
l " l l' 31 "l'no mgaencle goda resultat. Den konlrakterac c ar ten av 
" ' l l c l; nop har öYerskridits ganska nvse\·iirt; så uppna! c e .os_que 

med Pa rsons-turbiner 34," knop , Houc/ier med samma lurbJner 

;~.) knop, Cimetel'l' e med Breguet-lurhiner 32,.,, knop, Dogue 
!lled samma turbin er 33,, kn op, snml Pourche m ed Rateau -lur-

l · . ·)·J ·1·110p Dess·1 ).'1"' 'HCS skrov hava \·isal sig varn starka ) IIH!l dd ,~ \. · c:. ' bL · 

och l'ullt motsvara fordri ngn rna på sjögående f a r tyg; l i kasa 

<tnsl's propellermaskinerna vnra kraftiga och pålitliga, var

t•m ot hjiilpmaskinerna han1 visnl s ig \·ara alll för liill konstru

!'radt• , Yilli.ct lär haYa orsakat en miingcl smii rre h:werier p{t 

lul' tpu mpar, fHili.tnr , dynamomaskiner m. m . Dessa jagare 

lwl'a oljeeldning, Yarm ed man icke synes ya ra b elä ten,. dels 
pa grund nv det höga priset pil briinnoljan , sa länge icke CJSler

lll ' r !'ör rörrådens komple ttering finnas på tillriickligt m å nga 

pb tser , dels till följd av den svarta röken och den starka oljc
lukk n, som uneler manövrerna ofta föranlett 11pptiickandet 

a\· jagarna, långt innan de varit inom synhåll !'ör fienden. 

F r:1n provturerna m c<l Dague meddelas: 
.lagarcns Hingcl: 75,n m.; bredd: 7,,, m. ; djupgåc n~l e: . c :a 3 

m.: deplacement: 770 ton ; maskineri: Breguet-turbmcr, om 
Ya rde ra 1,500 Al-II\: vid ();~o ,·an· i min. ; [mgpannor: 4 st. 

:tY du Temple-typ, med en sa mmanlagd eldyta aY 1,920 m\ av 

~edda ni es lutande för oljeeldning, Yarför de ii ro försedda med 
11 s t. Thornycroft-brännnrc vard era. Briinno]jan förvaras i 

langs keppsgående tankar i el u b belbollen om ti ll sam ma 1: 160 

kulJ .-meters rymd. Vid en br~insleåtgäng av 1,os lon per Lum:1e 

'id l'ulll'nrl, beräknas en aktionsradie av 2,060 min. ; beslycknm

gcn utgöres av 4 sL 10 cm. kanoner och 4 st. -!5 cm. torpedtuber. 
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Resultat av 

deplacement ... ... ... ... ... .. . ... ... ... . . . ... ... ton 
djupgående.......... .... . .. .......... . .. . . . . . ... m. 
påelclade pannor . . . ... ... . .. .. . .. . ... ... ... ... st. 

1
6 tim. provtur 18 tim. provtur 

med högst a fart med 14 knop 

733 734 
2,95 2 ,95 

4 
ångtryck ... .............. . .... .. .... . . . .. kg. IJr cm .2

1 
varv per minut ...... ........ .. ............ . ..... .. . . 

2 
14,3 l 3,4 

kontrakterad fart .. . ...... ... ... ... ...... .... . . knop 
v erklig fart .. .. .. .. . ........ ........... . .... . . knop 
kontr. bränsleförbrukning uneler 6 tim. ton 
v er kl. 

. .. ... p er tim. ton 

667 
31 14 
33,12 14,3 
12,5 
11,15 

l ,031 

De år 1910 bcYiljade 6 jagarna hava ett till 770- 800 ton 
ökat deplacement De bliva 83 m . långa, 8,~ breda och skola 
hava ett djupgående a v 3 m. Artilleriet utgöres. av 2 st. 1 O cm. 

och 6 st. 6,5 cm. kanoner samt torpedbestyckningen av 2 st. 45 
cm. dubbeltuber. Farlen beräknas till 31 knop ; maskineriet ut
göres av turbiner av skilda typer ; tre av båtarna få oljecldnina, 
de övriga koleldning. b 

Ar 1912 hava ytterligare beställts 3 jagare. 

Italien. 

Under byggnad }i ro : 

4 jagare med 650 tons deplacement, av i föreg:c'lendc årsbe
rättelse beskriven typ; två av dessa, Animose och Audace, skola 

framdrivas med Zoelly-Lurbincr samt två, Arelita och Ardente, 
med Parsons-turbiner: 

2 jagare med 800 lons deplacement, som skola framdrivas. 
med Fiat-Diesel-motorer om c:a 12,000 HK ; 

6 jagare m ed samma deplacement, som skola fr amdrivas 
m ed turbiner samt 

6 jagare med 400 Lons deplacement, avsedela att framdri
vas med ångturbiner. 

6 av de nnder å ret Hirdigbyggcla jagar1ut om 680 tons 
deplacement, byggda hos Pattison i Neapel , ha va crh ålli t To si-
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turbi ner, huvudsak påminnande om den å våra jagare 
,111 vii nda AEG-turbinen. Turbinerna, två i varje båt, skola 
,·id 600 varv per minut, 17,5 kg. cm. 2 ångtryck och 90 7o 
vnc um ulveclda c:a 7,500 AHK per propelleraxel. Backturbi
nerna skola vid 400 varv per min. utveckla c:a 3,450 AHK. 

Fra mal -turbin erna hava 6 aklionshjul, det första med fyra 
Jw sligh elszoner, dc övriga m ed tre sådana, samt en trumma 
med reaktions-skovling. Backturbinen har ett fyr -kransat 
hj ul och en kort trumma. Den första av dessa jagare, lndomito, 
med en längel av 73 m. och bredd av 7,3 2 n1.. , uppnådde uneler 
tre- limmarsproYet en medelfart a v 35 ,09 knop , Yid en ganska 

lag hriinsleförbrukning. 
Dessutom bygges i Italien ett antal torpedbMar om 120 

lo ns deplacement, av vilka å tminstone två erhålla olj cmolorer. 
Då dessa äro de första med oljemotorer framdrivna torped

hala r, torde en närmare beskrivning av deras maskineri vara av 

in l rcsse. 
Den ena båten, fig. 6, framdrives a v 3 aggregat två-lakls

en kelL-Yerkande Diesel-motorer av Franco Tosis , Legnano, kon
~lr uklion och tillverkning, om vardera 800 AHK vid 330 varv 
JWr minut. Varje aggregat har 6 arbetscylindrar jämte di
rek t drivna luftkompressorer samt är förenad med propeller
ax.d n genom friktionskoppling . Vid forcering kunna molorer
Ila uppdrivas till sammanlagt 3,000 AHK, då en fart av 31 knop 

IH' rii knas kunna uppnås. Brännoljeförbrukningen ~ir 0,22u kg. 
JH'r AHK per tim . vid normal gång och smörjöljeåtgången 20 
·kg·. per timme. Vid marschfart, 14," knop, äro siclopropcllrarna 
fra nkopplade, medan endast den mellersta motorn användes och 
gar m ed 240 AHK och 170 varv per m in. Br~innoljeförbruk 

nin"en uppoår därvid ti ll O·'? kU". per AHK per tim., dcri m ed-b ' b ),:, _ ...... 

r ii knnt 15 7a kraftförlust till följd av de medsläpande propell
ra rna . SnlÖrJ.Olj.eåto·änaen är 3 kg. per timme. Med 15 ton olja 

. b b 

om bord är aktionsradien vid denna fart 2,820 min. Vid 11 ,, 
kno ps fart går den mellersta motorn med 120 AHK och 135 
Yan per min. , varvid brännoljeåtgången beräknas till O,u kg. 
per AHK per tim. och smörjoljeåtgången 2, r. kg. per tim . 

Ak tionsradien med 15 ton brännolja blir 3,400 min . 
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Den andra bålen frnmclriYes av två aggregat aY samma fa 
bri k <t t om vardera l ,200 AHK , fördelade på 8 arbetscylindrar 
och fö rseelda med självständiga luftkompressorer för manövern 
um n n·dera 120 hkr . Motorerna i båda båtarna hava samma 
tota lvikt , uppgående till 31 kg. p er normal h~istkrafl (2,-!00 
AHK ) samt upplaga snmma längelutrymme - 17,,,G m. - men 
1,200 hkr.-motorerna fordra e tt höjdutrymme av 2,"'' m. mot 2 

111 . fi ir 800 h k r. -motorerna. 
Omkastningen sk er i båda fallen m ed komprimerad luft , 

\·:1rvid i bålen med tre motorer den mellersta losskopplas från 
propelleraxeln och användes som luftkotnpressor. 

R ysslancl. 

För i senaste årsberättelse omnämnda jagare för Östersjö
l'lo ltan, numera kallad Nouik, gälla följande data : 

Uingcl: 102,
4 

m. ; bredd: 9, ,, m.; djupgående: 2,97 m .; de
placement: 1,280 ton ; artilleri: 4 st . 10,0 cm. kanoner; lorped
bcslyckning: -! st. -!5 cm. torpedtuber; ångpannor avsedda för 
olj eeldning; maskiner: AEG-turbiner om 36,000 AHK , byggda 
hos Vulcan , Stetlin ; fart 35 knop. 

För Svarta Havsflottan byggas 9 jagare med följande 

h uY uddata: 
Uingd: 96,

3 
m. ; bredd: 9," m .; djupgående : 2,77 m.; de-

place ment: 1,100 lon ; artilleri: 3 st. 10,3 cm. kanoner; lorpecl 
lJcs lvckning: 5 st. -!5 cm. dubbel-torpedtuber; ångpannor: 5 
st. avsedda för oljeeldning ; maskin er: Parsons-turbiner om 
22,;)00 AHK ; fart: 34- 35 knop . 

Flottplanen 1912--1917 upptager för Östersjö-flollan bygg
na d a v 36 jagare om 800 lons deplacement med 35- 36 knops 
l':tr l. De skola byggas vid Putilow-van·et, Newsld -varvet , 
Cr ighlons varv i Aho, St. P etersburgs metallverk samt Lange 
& Sö lmes Yarv i Riga. 

Ost errif..:e-U ngern. 

T senaste årsberiittelse onm~imnda 800-tons jagnre skohl 
l'ra mdriYas med å1igturbiner om 17 ,000 AHK och hava en fart 
ay :~2 , , knop. Artilleriet skall b estå aY 2 st. 10 cm. och 2 st. 7 
cm. k anoner. 
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Argentina. 

Ar 1909 bcslälldes av Argentinska marinen en serie jagare 

Yid ol ika europeiska van, nämligen 2 hos Germania-varvet i 

Kiel, 2 hos Schichau i Danzig, 4 hos Cammel, Laird & C:o., 

Birkenhead och 4 hos de la Brosse et Fouche, Nantes. En del 

av dessa båtar hava redan avslutat sina provturer, varför några 

data om de olika typerna tord e vara av intresse. 

Längd ...... ............... m. 

Breeld .............. . ...... m. 
Djupgående ....... . . ... m. 
Deplacement ......... ton 
Ma~kinstyrka ......... AHK 
Fart, kontr .......... knop. 
[Aktionsradie (15 kn. ) ... 
"Turbiner .. . ....... ........ typ 
Ångpannor ....... . . ...... typ 
Kolförråd .............. ton 

1Brännolja ... .... .. ... ... ton 

l Typ l Typ l 
Germania Schichau 

Typ 
Cammel, 

L air d 

Typ 
Brosse & 
Fouche 

88,16 90,oo 
8,25 9,oo 
2,65 2,so 

1010 1160 
2801JO 28000 

32,5 32,5 
4100 

Zoelly-Germania 

Schulz l Schulz 
265 280 
so 50 

89,30 88,30 
8,+0 8,60 
3,oo 3,10 

1180 1180 
28000 28000 

32,5 32 

Brown-Curtis Rateau 

l 
White-F.orsteriWhite-Forster 

325 256 
75 80 

Germania-båtarna verkst~illde sina provturer i mars i år 

och gingo i slutet av april till Amerika. A v ångpannorna äro 4 

a v sedda för eldn ing med kol och den femte för eldning med 

brännolja. Totala eldytan hos koleldningspannorna är 1 ,640 

m.
2 

och -hos olje-eldningspannan 770 m. 2
• Pannorna arbeta 

m ed 18 kg. tryck . På provturerna uppnådde elen första jagaren 
såsom medelfart under sex timmar icke mindre än 34 knop i 

stä ll e t för kontrakterade 32,", på grund varav ö-timmars prov
turen ej behövde göras med den andra båten. 

Schichau-båtarna uppnådde likaledes 34 till 35 knop så
som medelfart under 6 timmar. 

D~iremot skulle såväl de i England som de i Frankrike 

hyggcla jagarna icke hava godkänts av argentinska marinen, 
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, . . d av att dc eJ· uppnått den kontrakterade farten. Enligt P'l " llll1 < • • • r; 

<. ~l ·rrbau » skulle de franska båtarna endast komm1t upp hll 2u 
» Sc 11 ·· t ·t 

Dc j England byggda jagarna hava numera over ag1 s knop. u 

. ,. arckiska marinen. 
tl \1 

Förenta Statema. 

I anslutn ing till senaste årsberättelse meddelas här_ några 

uppgifter fr ån de jämförande försök en med olika turbmtyper 

rr re· pa Jaoa 

l 
+> ,_. OJ) oj ...., 

,:; . ,:; <J) <J) 
·~ ,_. o <J) ..c: p, ~.l!! 

8 OJ) 
OJ) ]j -3~ 

,:; 
·.;:; ,:; <J) +> 

~ ~ ~ ,:;~ .3~ 
:oj p, C) ,_. 
'"' oj oj C) 

"' 'El ,_. C) ..0 ?-, ~ P. '-H ·g ?-, ,_. 
~,..q :o o ...., 

Q) 
,_. 

,_; oj . ::s C) .::: .::: ...., 
<J) 

...., ,. ii! · ;D s '<::l -~ OJ) ~ ,_. o o '<::l <J) ,:; ~ m -"' . ..., R +' .... ~ ::\famn m 
::2 

,. 
o ""i +' :b s c;-:: ::s ,_. ,_. 

<J) .:::""' '"' 8 H ::s oj 

l 
,. to·..s R ,_. <J) ..., 

l p. p, p. o R •CIJ <J) 
'-< .k Pol o 

H o""i p, 
P=! 

knop l l t:l 
o 

lkg. cm.' 
,:; 

tim. kg. kg. ~ 
l 

Mayrant 754 1 30,24 l 659 17,3 13322 4 - - - z -vv ... 
p T l\'Ionaghan 769 l 29,70 78~ 17,2 12797 4 - - -l 

P atterson ... 747 l 30,47 l 8 17 16,5 12582 4 6,93 0,59 4,os p w 

"\la yran t 737 l 25,45 488 17,2 6935 10 - - - z W l ... ! 

::lfonaghan 748 25,11 617 17,4 7048 4 - - - p T 

P atterson ... 748 l 25,35 G34 18,2 6720 4 6,74 O,w 6,33 p w 
l 
l 

Mayrant ... 16,28 292 17,5 1465 10 - - - z w 758 1 
p 'l' Mona han 762 16,09 378 17,G 158ö 4 - - -

J)atte!on ... l 752 1 16,1 3 B80 l 16,9 l 1356 1 4 11o,ul 0,99 1!2,o5 l P l W 1 

Jagarnas huvuddimensioner äro angivna i förra årsberät

telsen. 

,)f a y rant ~i r systerbåt till warrington samt oliks~m ~denna 
byggd hos Cramp i Philadelphia. Den har tva stall Zoell_y

lnrbincr. Angpam1orna iiro 4 st. White-Forster-lyp med olJC-

delning. 
J/ onaglwn är sys lerbåt 

denna av Parsons-turbincr, 
Thornycroft-pannor. 

1'iclsk1-ift i Sjötäsendet. 

till Roe samt framdrives liksom 
till vilka ånga lämnas av 4 st. 

3 
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Patterson överensstämmer i alla avseenden med Mayrant, 

med undantag av att turbinerna äro av Parsons ' typ, fördelade 

som vanligt på tre axlar. 

De i föregående årsberätlelse omnämnda 8 jagarna erhålla 

ett till c:a 1,100 ton ökat deplacement för att få större aktions

radie än de äldre ; längd: 91,4 m. ; bredd ; 9,2 m. ; djupgående: 

2,s m. Artilleriet kommer att bestå av 5 st. 10,2 cm. kanoner 

och 2 st. maskinkanoner; torpedbestyckningen av 3 st. 45 cm. 

dubbeltorpedtuber. Vid marschfart skola båtarna framdri

vas av en kolvmaskin, som vid högre farter förstärkes av tur 

biner. Två av jagarna få Parsons-turbiner , två Curtis-turbiner 

och fyra Zoelly-turbiner. Ångpannorna anordnas för ren olje

eldning ; tankarna härför, rymmande 307 ton, anbringas för 

och akter om maskinerna. Fart: 29 knop. 

Japan . 

Vid provturer m ed Umilwse har en fart av 33,, knop upp

nåtts . Till följd av mycket Hitt byggnad uppkommo i sjögång 

vid forceringarna en del otätheter i skrovet, men för övrigt 

berömmas jagarens sjöegenskaper. 

Under byggnad äro 4 jagare av i senaste årsberättelse an
given typ. 

U n.dervatilensbåtar. 

P å grund av att nybyggningarna hemlighållas i avsevärd 

grad böra de nedan meddelade uppgifterna tagas med viss 
försik tig het. 

England. 

Den redan vid föregående typer märkbara starka öknin

gen av deplacemente t fortfar ; under byggnad varande båtar 

av E -klassen hava 800 tons deplacement och nu beviljade 

väntas få ett deplacement av 1,000 ton med en längd av 61 m. 

Efter de synnerligen gynnsamma resultaten m ed uppställandel 
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:w en 7, 0 cm. kanon på D 4 skola alla nybyggda undervallens

ba la r bes lyckas m ed en sådan kanon ; på senast beviljade an

tages, a ll !vånne kanoner komma a lt uppställas. Torpedbe

styckningen utgöres av 4 st. 53 cm . torpedtuber. Farlen är 

vll ~1ge 10 och i und ervattensläge 17 knop. 

F ör anställande av jämförand e försök har hos Scott 1 

Greenock beställts en undervattensbå t a v Laurenti-typ, således 

den hos oss s. k. '' Fiat- typen )) . 

För nybyggnader 1912- 1913 har beviljats c :a l 1
/ 1 million 

kronor . 

Förutom 8 älrlre fartya om 820 till 6,730 ton, avseelda till Moderfartyg 
0 och berg-

moderfartyg för undervattensbåtar, och två under 1911 ny- ningsfart:yg. 

byggda sådana, Adamcmt och Alecto om 950 tons deplacement, 

byggas för närvarande ett moderfartyg, l\1aidstone, om 3,660 

Lon och 14 knops fart , förs ett med oljeförråd om 1,000 ton. 

Tvä bärgningsfartyg finnas om 800 tons deplacement och en 

lyft kraft av 300 till 450 ton. Enligt senaste meddelanden skulle 

,Y IIcrligare Lre bärgningsfartyg vara under byggnad att statio -

neras i Portsmouth, Sheerness och Hossyth. 

Tyskland. 

För försök med undervattensbålar och nybyggnader hava 

Uir 1912 beviljats icli:e mindre än 18 millioner kronor. 16 bå 

lar, )) U h -)) U 16 )) , byggda på örlogsvarve t i Danzig och vid 

Germ ania-varvet äro i tjänst. 

F ör Nordsjö-flottan har e lt nytt bärgningsfartyg för under 

Ya iLPnsbå tar byggts av samma typ som Vulcan. 

Frankrike. 

I F rankrike byggas för närvarande undervattensbåtar av 

tre oli ka s torlekar, nämligen 2 st., Gustav Zede och Nereide, om 

797/1,000 ton, en om 520/650 ton och åtta om 410/550 ton. 

(hTiga data för dessa båtar äro: 
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Båtens deplacement i ton 

längel .. .... ... ... . ... ., .... . .. . ... m. 
bredd ............ ... ... ............ m. 
djupgående .. . ... . .. . ..... ... ... m. 

HI{ ···· ·· ········ · ········ · ·· · ··· ····--

797/1000 

74,o 
6,o 

4,38 
4800 

fart i ytläge .. _ .... .. ... ..... . knop 20,o 

fart i undervattensläge ... knop 
torpedtuber ... .......... .... ... st. 8 -45 cm. 

520/650 

60,6 
5,4 

2100 
17 5 

S,o 
8- 45 cm. 

410/550 

53,95 
5, 1 

1300 
15,o 

S,o 
8- 45 cm. 

En del av de större båLarna förses med gnist-instaiJation . 

Bergnings- Utom ett under 1909 byggdt bärgningsfartyg för under-
f a1·tyg för 

UYB. vattensbåtar, V ulcain, om 330 ton och 12 knops fart, har i år , 

•rl_1ransport
!fartyg för 

UVB. 

färd igbyggts ett nytt bärgningsfartyg a v ungefär samma typ 

som del tyska, Vnlcan, ehuru det franska ej kan förflytta sig 

självständigt. Bärgningsfartyget består ay två genom starka 

balk-konstruktioner förbundna, fö r över sammanbyggda, far

tygskroppar, belägna på 12,8 m. avstånd från varandra. Övriga 

dimensioner äro: längd: 98,., m. ; total bredel: 25,u m .; djup

gående: utan last: 2, 30 m.; med 1,000 tons belastning: 3,"" m.; 

deplacement: 2,300 ton. Föröver finnes en ångpanna om 120 

kvm. eldyta , som lämnar ånga till två dynamos, om vardera 

85 KVl för drivande av spelmolorerna. 

Ehuru icke byggt för franska marinens räkning, torde 

här ej böra förbigås det vid Girande, Bordeaux för Schneider 

& C:o Creusot, byggda transportfartyget Kanguroo, avsell för 

transport av undervattensbåtar till avlägsna leveransplatser, i 

första hand för transport till Peru av några hos Schneider bygg

da undervattensbåtar av Laubeuf-typ. Transportfartyge ls längd 

iir 93 m., bredd: 12 m. , djupgående: 5 m., deplacement: 5,540 

ton och fart 10 knop. Lastrummets längel är 59 m. För

skeppet bildar en losstagbar tank, som även tjänar till sluss

port; sedan denna borttagi ts införes undervattensbåten för

ifrån, varpå förs k eppet åter fastsättes och _ undervattensbåten 

torrlägges samt uppslöltas i lastrummet. 

-37-



Flytdocka 
för UVB. 
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Italien. 

För anställande av jämförande försök för utrönande aY 
den lämpligaste typen för underva tlensbåtar byggas, sedan 
man i Italien icke synes vara fullt tillfredsställd med r esultaten 
med Laurenli-typen, icke mindre än, jämte denna typ, under
vattensbåtar av fyra olika typer, nämligen hos Fiat i Spezia 8 
båtar av »LaurenJ/i-typ », ävenledes i Spezia 3 bålar av »Caua
lini-typ », i Venedig 2 båtar av >>Bernardi-lyp >> samt i Kiel vid 
Germania-varvet en båt Ati·opo av >> Germanicc-typ. Av sist
Jiämnda båt meddelas i fig. 7 planer och sektioner. Båtens 
längd är 44,,, m. ; bredd 4, 4 m., deplacement i ytläge 235 ton 
och i nedsänkt läge 320 ton. Farten är beräknad till 12,0 knop 
i ytläge och 8 ].;.nop under vattnet. Maskinerna äro för ytgång 
två tvåtaktsmotorer av Germania-varvets ].;.ända typ om sam
manlagt 600 HK, för undervattensgång batteri och elektriska 
motorer. Aktionsrarlien ~ir 1,300 min. vid övervattensgång och 
JO min. vid undervattensgång. Båten sjösattes i mars i år 
samt har verkställt provturer under nu förflutna sommar, varvid 
uppnåddes en medelfart av 14,7 knop på distans vid ytgång. 

För övriga typer hava följande data meddelats: 

l Undervattensbåt af typ 
l 
l Laureuti l Gavallini l Bernareli 
--------------~-----+-----+------

deplacement i ytläge ..... ton 300 
d:o i undervattensläge ton 345 

fart i ytläge ......... . . ... .. . knop l H, o 
fart i undervattensläge .. . knop 8,5 
torpedtulJer ..................... st. 2-45 cm. 

? 
400 

15,o 
9,o 

2-45 cm. 

300 

14,0 
9,o 

6-45 cm. 

Hos Fiat-San Giorgio har efter ingen jör Laurentis ritnin
gar byggts en flytdocka för underuatteniSbåtar, avsedd dels att 
an v~indas för vanlig dockning, dels för tryckprovning av skro
ven, att ersätta provning genom båtarnas nedsänkning pft djupt 
ntten. Den består av en 70 m. lång cylinder med 11X 7 m. 
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samt är försedd med luft-tätt tillslutbart lock 
Erforderliga läns- och tryckpumpar drivas 

.ellip tisk sektion 
Yicl ena ändan. 
deld riskt. 

Dockan ~ir numera färdig och har redan tagits i använd-
Il in« för tätningsproven med elen nya italienska undervatttens
bal:n ?If ed usel. Enligt senaste meddelanden sku1le på samma 
, .. bvm•as vLterli"are en liknande docka, avsedd dessutom , n t ' "oo J o o f' för transport av unclenattensbåtar och för detta ändamal or-

sedd med maskiner för självständigt framdrivande. 

Ryssland. 

Pa stapeln finnas för Östersjöflottan en undervattensbåt 
•
0

m c :a 500 Lons deplacement och en fart av 16 knop vid ytgång 
och 9,

0 
knop under vattnet, -varjämte den nya flottlagen upp

Inger 12 undervattensbåtar ; 
för Svarta-havs-flottan G båtar om 500/700 tons deplace

men t, 52 m. längd, av vilka tre äro av >> Bubnlo~u-typ>> oc~1 tre 
a y en för bä t trad ,, H olleend-typ; dessutom a ngt ves ytterltgare 
en båt av samma storlek vara under byggnad, som samtidigt 
i1wn är försedd för minutläggning. 

Förenta Sta tenw. 

Om under byaonad varande 8 st. bålar hava inga bestäm-on f' ·da uppgifter varit synliga, m en väntas dessa bliva av unge ~r 
sam ma storlek och samma typ som senast byggda, Electnc 
l3oat c:o, 390/520 tons deplacement och 14,5/10,5 knops fart. 
S:nnll iga byggas av Electric Boat C:y, New York. 

Dessutom har hos Cramp en undervallensbåt av Lemrenti
typ sjösa tls. Den är byggd efler ritningar, som uppgjorts av 
Fia l s. Giorgio C:o i Spezia, samt enligt följande data: 

längd, mellan perpendiklar: 48 m. ; bredeL ~ .so m. ; d~.up
"'tl'llcle. '> . 1n . deplacement: 362/462 ton ; fart 1 marschlage: .~<. • -,sö · ' 
li) knop; i n.-v.-läge: 9 lmop. 



Peter den 
Store 
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Japan. 

Tillgängliga uppgifter angiva såsom under byggnad va

rande tre båtar om 280/320 tons deplacement, 41,1 m. längd, 

13/8," knops fart av >> Holland-typ». Dessutom lära två båtar 

av »Lcnzbeuf-typ » om 400/550 ton vara uneler byggnad hos 
Creusot, Chalon sur Saöne. 

Nybyggnader för handelsmarineo. 

Vid svenska varv. 

Av de under 19t"~f hittills från svenska skeppsvarv levere

rade fartygen märkes främst elen vid Göteborgs Nya Verkstaels 
A.-B. för Riga byggda stora isbrytaren Peter den Store. 

Dimensioner m. m.: längel överallt: 55, 0 m.; största bredd: 

52,0 m.; djupgående med 300 tons last: 6,50 m .; deplacement : 

1,900 ton; maskiner: akter: 2,500 II-IK, för: 1,200 IHK; fart: 
14,4 knop. 

Med hänsyn till isbry tarens inredning m. m. hänvisas till 
fig. 8, som ej torde tarva närmare beskrivning. 

Svenskbyggt Vid nyssnämnda verkstad bygges för närvarande ell Jast 
motorfartyg fartvo- med dieselmotorer för malmtransport mellan Norrland 
för malm- "t> 

transport. och Mälaren, beställt av Ljusne-Woxna A.-B. 

Dimensionerna äro: lä ngcl: 53, 0 m. ; bredd: 8, 0 m .; djup
gående: 3,c: rn .; lastdryghet: 650 ton. 

Fartygel skall kunna passera Stockholms sluss och liknar 
den s. k. »Svensl,e »-typen. Det framdrives av en Marin-Polar

motor av A.-B. Diesels motorer i Stockholm tillverkning om 

250 EHK, som skall giva fartyget en fart av 8 knop på last. 

Genom användande av dieselmotorer vinnes j · maskineriet en 

Yikt av c:a 50 ton och i bränsle av c:a 40 ton för 10 dygns gång. 
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Abraham 
Rydberg. 
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Från Bergsunds m ek . verksL. A.-B. levererades i maJ 1 ar 

för Rydbergska Stiftelsens praktiska sjömansskola ett övnings

fartyg, som efler sin föregångare erhöll namnet Abraham Ryd
berg. 

Fartygets dimension er äro: längd: -!4, 0 m. ; bredd : 8,
4 

m.; 

djupgående: 3, 37 m .; deplacement: 305 ton . 

Inredningen är a\·scdd för 120 pojkar å trossbotten samt 

för befäl och underbefäl för och akter. Akterut ligga kajut och 

sovhytt för chefen, gunrum, två passagerarehytler, hytt för 1 :e 

styrman, apotel;: och förrådsrum . Förut sjukhytt, hytter och 

mäss för und erbefäl m. m. Fartyget är ritat av den kände 

.vachtkonstruktören, ingenjören vid K. Marinförvaltningens 

ingenjöravdelning A. Nygren och utmärker sig för synnerligen 

vackra linjer samt tager sig särdeles gott ut under segel. 

Andra ny- De svenska skeppsvarven synas för övriat för närvarande 
byggnader . v 

hava fullt upp med arbete, ehuru ingen av n ybyggnaderna 
synes Yara av någon ovanligare typ. 

Vid utländska varv. 

Imperator. . Världens största, hittills byggda fartyg, den för Hamburg-

Amerika-linj en vid Vulcans verkstäder och varv i Hamburg 

under byggnad varand e, Imperator, sjösalles den 23 maj i år, 

varv id avlöpningsvikten uppgick till icke mindre än 27,000 

ton, eller ungefär 2,000 lon m er än vid Titanies sjösättning. 

Imperator har en längel av 277 ,,36 m., bredd 29,26 m. och höjd 

från bå tdäck till köl 30," m. Fartyget h ar 13 tvärskeppsskott 

och ett stort antal långskeppsskott ; Titanie hade 15 tvärskepps

och inga långsk eppsskott Skotlen å Imperator gå ett däck 

högre upp än de gjorde å Titani c. Fartygets passagerare- och 

besättningslista uppgår till 700 å l. klass , 600 å 2. klass , 940 å 

3. klass och 1,750 å m ellandäck , 660 man däckspersonal och 

440 man maskinpersonal , sammanlagt 5,100 personer . Rädd

ningsmaterielen utgöres förutom livbälten och bärgningsflottar, 

av 70 6idclningsbåtar, 4 ~'lngslupar och 2 motorbå tar. Brutto-
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tonnage l ici r 50,000 reg. ton och deplacementet 60,000 ton. Im-

·(l/or skall bliva et t snabbgående fartyg samt skall fram.-
pel - . . . . 
dr in1s av 4 propellrar, konstru erade som aktwnslurbmer efter 

.-\.EG-Curt is-Vulcan-typen; de inre, aktre, av låg lrycksturbiner, 

konstruerade som r eaktionsturbiner efter Pm·sons-typ, tillver 

kade av Vulcan i H amburg. Lågtrycksturbinerna torde bliva 

de största hittills byggda med en största diameter, utanpå skof

larna, aY 5 m. och en, längd över rotorns ytterkant er av 7 m. , 

st iirsta skovellängd 780 mm., antal skovelringar 64. Rotorns 

,·ikl med skoflar är 136 ton och turbinhusets 516 ton. Totala 

maski nstyrkan torde komma att uppgå till 88,000 AHK och vid 

forcering c:a 100,000 AI-IK, vanned vänlas kunna uppnås en 

fart aY 27 knop. Anga genereras av Yarrow-pannor, för sedela 

med öYerhettare och Howelens forcerade drag. Pannorna äro 

install erade i fyra va t tentäta r u rn; deras rök a v går genom två 

06 m. frå n kölen höga skorstenar. En tredje skorslen av sam

ma storlek tjänar endast för ventilation. Den elektriska an-

J ~in·unino-en beslår av 5 turbindynmnos av AEG-typ, av vilka 
t"''::"'l b 

en iir placerad över vattenlinjen för att vid eventuell vatten-

1\-llninn- användas för r eservbelysnin!!. Med det använda pann-
• ;:-, \J 

systeme t med överhettare och den kombinerade turbinanord-

ninge n bcr~iknas kolförbrukningen endast till O,a kg. per Linuna 

och .-\HK. Kolförrådet är 10,000 ton. 
I tabell I angivas för jämförelse data för allanlerångare m ed 

mer iin 40,000 tons deplacement. 
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skeppsfarten med ångfartyg inom Europa har i augusti i Angfart~-
j.. . 00 å . b"l "Il . r·· o geus JOO-ars 

ar kllnnat 1ra Sitl l -· rS.JU 1 eum, t1 mmne av de ·m·sta ang- juhileum \ 

hatsturerna mellan Glasgow och Greenock med det första i Europa. 

Europa byggda ångfartyget Comet. I Amerika firades 100-års-

dngen a ,· molsvarande händelse redan för fem år sedan. Största 

rörtjänsten om byggandet av Comet tillkommer skollen Henry 

Bell , som intresserade maskinbyggaren John H.obertson i Glas-

go"· för konstruerandet och tillverkandel av den erforderliga 

nngpanuan och maskinen. Fartyget, vars längd var 12,2 111. 

och hrecld 3,2 111., byggdes hos vVood & C:o i Glasgow. De 

första provturerna företogas i slutet av juli 1812 och få dagar 

diirdter sta rtade Comet på sin första r esa medförande 20 passa-

gerare. Den första tiden, innan man n'\.gacle lila tillräckligt p[t 

maskineriet, användes skorstenen ä ven som mast och uppbar 

el t ni segel, för att vid tjänlig vind hjälpa elen lilla maskinen om 

t'ndast l hkr. Denna ersattes snart av en större, som ännu 

fnnns kvar i fartyget, då del i december 1828 grundstötte och 

~jiink. Denna senare ångmaskin utgör numera etl av de värde-

fullaste minnena i Soulh Kensington museum i Lonelon från 

sjöangmaskinens äldsta historia. 

Oljemotorfartyg och oljemotorer. 

Li ksom år 1812 var en epok i sjö-ångmaskinens utveckling, 

kommer 1912 alt minnas såsom det år, då det försla större, sjö

gn cn de, av oljemotorer framdrivna fartyget, Selandia, med gynn

samma resultat genomgick sina provturer i Sundet saml ome

delbart därefter utförde sin första resa till Ostasien och till 

baka, följd, särskilt under första delen av resan, m ed största 

in tresse fr ån såväl marinleknici och r edare som den stora all-

111iinheten. Visserligen hava oljemotorerna under en följd av 

ar Ymm it allt större utbredning och användning såsom fram-

Selrwdia . 
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drivningsmed el för mindre handelsångare och vissa krigsfar

Lygstyper, varvid även Sverige tagit en synnerligen verksam del 

-- således är t. ex. en svensk dieselmotor numera insatt i s täl

let för ängmaskineri i Nansens polarfartyg Fram, liksom även 

det första m otorfartyg, som gått över Atlanten, Toiler (okt. 

1911), framdriv es av svenska dieselmotorer - men det är dock 

Burmeis ter & vVains stora förtjänst 'i samarbete med Dansk

Ostasiatiska Kompaniet, att de större marin-olj emo torerna nm

nil verklig framgång samt visat sig motsvara de på dem ställda 
förväntningarna. 

En kortare beskrivning av Selandia och h ennes motorer 

samt några uppgifter från provturerna och första resorna böra 

därför vara av intresse ; beskrivningen gäller icke blott Selandia, 

utan även dels det av Burmeister & vVain likalecles för Dansk

Ostasiatiska Kompaniet byggda systerfartyget Fionia, numera 

uneler namn av Christian X övertaget av Hamburg-America

linjen, dels i huvudsak det hos Bm·clay, Curle & C:o för Dansk

Ostasiatiska Kompaniet byggda motorfartyget J utlccnclia . 

Selandia (fig. 9) icir som bekant byggd av Burmeister & 
,,. a in i Köpenhamn. 

Huvncldata äro: längd: 112,8 m.; bredd: 16," m. ; djup

gående: 6,86 m. vid 7,400 tons deplacement ; deplacement, full t 

lastad: 9,800 Lon ; brutto rumsinnehålL 4,964 reg. ton, netto 

dito: 3,200 ton; brännoljeförråcl: 900 ton , vilket dicker för en 

clubbelresa mellan Danmark och Bangkok, c :a 20,000 min., 

med 11 knops fart , så att olja alltid kan intagas i Bangkok, där 

priset ä r lågt. Oljan förvaras i dubbelbollnen, varigenom ett 

däremot svarande utrymm e för last vinnes. För oljans inta

gande från land eller från tankfartyg finnas erforderliga pum
par och rörledningar. 

Fartyget saknar skorsten samt har tre mas ter, aY vilka 

den aktersta användes för avledande av gaserna från drinno

lorerna samt elen mellers ta att bortleda röken från kabysserna. 

Genom 6 till övre däck gående skolt är fartyget, som är byggt 

som »awning-diickare», avdelat i va ttentäta avdelningar, var-
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m· 4 äro lastrum. Förutom rikligt utrymme för befäl och be

sättning finnas bekväma hytter och smakfullt dekorerade sa

longer för 27 passagerare. Ombord finnes gniststation. 

Fartyget framdrives av två, fyrbladiga propellrar med 

2,s5 m . diameter och 3,4 5 m. stigning. 

Fig. 10 och 11. 

Maskineriet utgöres av två åtta-cylindriga, enk ellverkande 

4-takts dieselmotorer om vardera 1,500 IHK vid 140 varv 

pr minut av Burmeister & Wains tillverkning efter direktör L 

Knudsens ritningar (fig. 10 och 11). Motorernas cylindrar äro 

:indelade i grupper om fyra i varje, m ellan vilka manöver-
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anordningarna äro placerade. Vevarna äro så förställda, all 

arbetsperioderna inom de olika cylindrarna följa varandra i 

lämplig serie, så att molorus gång blir så vibrationsfri som möj

ligt , \'artill äYen elt svänghjul på 4," ton medverkar. 

Cylindrarna äro av gjutjärn med inre arbetscylinder; de

ras inviindiga diameter är 530 mm. och slagets längd 730 mm. 

I locken si lta fyra ventiler, nämligen : en ventil för insugning 

aY y llre luften, en för insläppning av tryckluft, en för samtidig 

;nbiasning av tryckluft och brännolja samt en ventil för ut

släppning a v gaserna. 
Arbe tsförloppet i cylindrarna är följande: då kolven går 

nedal under det försla slaget av en arbetsperiod, öppnas insug

ningsven tilen och den för förbränning av oljan erforderliga luf

ten insuges i cylindern . Vid kolvens därpå följande uppå tgåen

de slag sammantryckes denna luft till c:a 40 kg., varvid tempe

raluren stegras till c:a 800°. Strax innan ·kolven når övre cen

trum , insprutas oljan tillsamman m ed luft av c:a 60 kg. tryck 

och sönderdelas så att oljepart'iklarna, då de träffa den upp

hettade, komprimerade luften, lä tt antändas. Uneler det därpå 

följande, nedåtgående siaget förbrännes oljan med jämt gas

tryc-k undr c:a 10 % av slaget, varefter den alstrade gasen 

expanderar till kort före slagels slut, då avloppsventilen öppnas 

samL hålles öppen uneler det kolven går uppåt och utdriver 

den förbrända gasblandningen. 

Ven Lilerna regleras som vanligt från en med kugghjul och 

I'!'Yar driven kamaxel, med 8 kanunar för varje cylinder, 

däray -± för >> framåt» och 4 för »back >> ; till samma ventil hö

rand e kam mar sitta vid sidan av varandra och verka på en ge

mensam stång, som medelst hävann reglerar ventilen. Ventil

shingernas nedre ändar äro försedda med rullar, som ligga an 

lUoL kammarna, samt äro genom en kort länk förbundna med 

Yevarna på en parallellt med kamaxeln liggande omkastnings
axel. 

Vid omkastning av motorn skall kamaxeln skjutas åt sidan, 

så atL den önskade rörelseriktningens kammar kunna föra ven

ti lstiingerna. För alt möjliggöra denna förflyttning av kam-

l'idsk?-i ft i Sjöväsendet. 4 
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a xeln, lyftas först samtliga v entilstär~ger omkring 50 mm. ge

nom vridning av omkastningsaxeln, varpå kamaxeln förskju

ies och omkastningsaxeln vrides tillbaka och frigör ventil

stängernas rörelse. Samtidigt m ed omkastningsaxelns vridning 

;nsti:ingas luft- och bri:innolj e-tilloppen. Axlarnas vridning och 

t'örskjutning kan verkställas p å 18 sekunder som utföres i er

forder!icr ordnin..,.sföl].d av en Lv åcvlindrisk omkastningsmaskin, o . o . J 

driven av 20 atm. luft. 
Den för motorerna, omkastningsmaskinerna, oljepumpar, 

signalvisslor m. m . erforderliga tryckluften komprim eras i två 

lwmbinerade dynamos och kompressorer , drivna av sjiilvsliin

diga fyrcylindriga, enkeltverkand e 4-takts di eselmotorer om 250 

hkr. vid 230 varv per minut. Luften komprimeras här till 

c :a 20 atm . samt därefter för motorns behov särskilt till 60 

alm. i av motorerna direkt drivna kompressorer. För uppsam

lande av luften finnas ett antal luftkärl placerade samt äro för

i maskinrummet. Motorerna ä ro helt inbyggda samt äro för

sedda med oljepumpar för trycksmörjning. 
Hjälpmaskinerna drivas antingen elektriskt eller m ed luft, 

med undantag av en för den första luftkomprimeringen avseeld 

kompressor, som drives med ånga från en oljeeldad ångpanna, 

varifrån även ånga till värmeledning tages. 
Avloppsgaserna från motorerna avgå, sedan de avgivit sitt 

\ärm e till ångpannan, såsom förut nämnts, genom den aktersta 

av masterna samt utsläppes vid en höjd av 15m., där elen knap

past är synlig, annat än vid motorernas igångsättning. 

Oljemotor-anläggningen väger c:a 550 ton , således unge

Lir detsamma som en motsvarande ångmaskinanläggning, in

klusive ångp~mnorna, vadan ingen viktbesparing hittills vun

n its, men dä.remol avsevärt utrymme. Viklen torde säkert 

vid nyare kons truktioner kunna minskas, sedan man vunnit 

m era erfarenhet m ed hänsyn till påkänningar och slitning. 

Provturerna m ed Selandia företogas i februari 1912, var 

under utan last, m en med 950 ton brännolja ombord, en fart 

av 13,35 knop uppnåddes. Motorernas hastighet kunde minskas. 

till 45 varv per minut, varvid fartygets fart var 5 knop. Med 
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fu ll Jas l har Selcmdia und er sin första r esa till Ostasien och till

]Jaka gå tt m ed en medelfart av 11 ," knop , samt en brännolj e

förbrukning av O,e2 kg. p er hkr. och timme. 
Motoranläggningen å Selandia h ar kostat ungefär 190,000 

ta-. mera än en motsvarande ångmaskinanläggning, men då 

redarna förvänta sig en besparing av 150,000 kr. per å r till följd 

av den för brijnsleförrådets komplellering till biUigt pris gynn

-;a mm a traden , dröjer de t ju ej länge, förrän den större an

skaffningskostnaden blivit amorterad. 

Någon vittgående erfarenhel angående motorernas drift

säkerhe t ell er underh ållskostnadernas storlek hava givetvis 

iinnu ej vunnits ; men tala ryktena sannt, så hava de senare 

redan uneler fartygels förs ta resa uppgått till ej obetydliga 

summor , ehuru motorerna i det hela taget arbetat tillfredsstäl

lande. 
F rån maskinisternas sida gör sig emellertid elen uppfatt

ningen gällande, att motorerna visserligen under denna första 

resa fu nktionerat ulan anmärkning, men att maskinpersona

lens arbete och tillsynen inom maskinrummet är mera omfat

tan de och besvärligare än vid ångmaskiner samt fordrar minst 

li ka mycket yrkesskicklighet som dessa, varför de t torde bliva 

nöclviindigt att öka denna p ersonalutöver den nuvarande. 

Då ma skinerna voro uppsti:illda i verkstaelen för provnin

ga r , hade jag första gången tillfälle se dem och frapperades 

diirv id särskilt av deras ovanliga storlek i förh ållande till 

den u tvecklad e maskinstyrkan; särskilt höjden är anmärk 

ningsvärd för den , som är van vid den modärna sjöångmaski

nens p roportioner . Att vevrörelsen ä r helt innesluten bidrager 

ti ll a tt giva e tt enkelt och för lekmannen säkerligen tilltalande 

utseende hos maskinen, men de flesta maskinister skulle nog 

hellre vilja kunna ständigt överse och hava möjlighet att 

kiinna på de rörliga maskindelarna, gejderna m. m. , då varv

antale t såsom här icke uppgår till m era än 120- 140 varv per 
11linu t ; den samvetsgranne maskinisten vill ej sorglöst låta ma

~k inen gå, till dess den stoppar, utan h elst hava möjlighet att 

i t id förebygga inträffande av haverier. 
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Oml,;astningsmekanismen verkade mycket komplicerad --

såsom ej heller torde kunna undgås vid 4-taktsmotorer; de 

!='åda horisonteJa manöveraxlarna med deras m.ånga kammar, 

Yevar, ventilstänger m. m. synas lätt kunna giva anledning 

till småhaverier samt, så snart alla dessa rörliga tappar, buss

ningar och rullar bliva slitna, till dålig r eglering samt därav 
föranledd sämre ekonomi. 

Installerade i fartyget bilda motorerna jämte hjälpmotorer 

e lt tilltalande maskinkomplex. Maskinrummet är rymligt, och 

väl ven lilera t, lukten av brännoljan knappast märkbar. Under 

gång hör man visserligen ej mycket från motorerna, men, en

ligt min uppfattning, dock betydligt mera än å någon · av våra 

jagare med fyr-cylindriska triple-expansionsmaskiner vid mot

svarande varvan laL A själva oljemolorerna konnner det 

mesta ljudet fr ån ventilstängerna, mellan vilka man vid nog" 

grannt lyssnande kunde finna en märkbar skillnad, antagligen 

heroende på olika spelrum och slitning; de ihåliga ventilstänger

na öka ~iven ljudet. En avsevärd del av bullret kommer so m 

'anligt från hj~ilpmotorerna. 

Manövern Yerkställes enkelt och hastig! , tack vare ett syn

nerligen genialt uttänkt, men komplicerat, omkastningsmaski

llcri. Tillbud till felmanöver lära hava förekommil i början , 

så att de oförbrända avgaserna vid omkastning av rörelserikt

ningen 111'kommit i maskinrummet, men de tta torde vara att 

lillskri va ovana vid motorernas manövrerande och således ej 

behöva förekomma, sedan personalen blivit tillräckligt inövad. 

Vågbildningen, såväl vid sidorna som akterom fartygel 

under gång, var jämn och visade icke några .ovanligare ström

mar, vilket kunde hava förmodats, på grund av propellrarnas 

proport ionsvis höga varvantaL 

Vad mening man än må hava om oljemotorernas fram

l id som framdrivningsmedel å större fartyg , måste man dock 

erkänna, att »Selandia·>> bevisat den praktisl<a användbarheten 

av detta system å medelstora lastångare; en annan fråga blir 

huru länge oljemolorerna kunna hålla sig i konkurrensen med 
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ön·iga lyper aY marjna motorer, särskilt som de förra synas 

vara mera begriinsade i sina utvecklingsmöjligheter än andra 

maskiner. 

Till jiimförelse med Selanclias fyrtakls-diesehnotor tm·de 

följande redogörelse för elen svenska tvåtakts-dieselmotorn vara 

a v ini rcsse. 
Den av Aktiebolaget Diesels Motorer i Slackholm för far-

lv"sdri fl konstruerade dieselmotorn, som seelan 1907 prövats 
o b 

a etl slo rl anta l fartyg av olika typer , har benämnts Marin-

Polar-.1/otorn. Den tillverkas tillsvidare i storlekar från 60-

:2,000 cfL hkr., vilka dock i en del detalj er äro något olika. 

Beskrivningen , som välvilligt m eddelats av tillverkarna, gäller 

egentligen motorstorlekar upp till 400 eff. hl;:r. 

Maskinsys temet är schematiskt framställt i fig. 12, där 1 

iir fyra (evenlllellt två) stycken i tvåtakt arbetande, enkeltver

kande a rbctscylindrar sa m t 2 tv änne dubbeltverkande luftpum

par, mn nö,,ermotorn, arbe lande p~\ en m ed arbetscylindrarna 

Fig. 12. 

fiCilll'llsmn axel och med veyarna ställda i 90° vinkeL Vid 

' anlig ganginsuger maniivermotorn luft genom röret 5 j"ör att 

~edan genom kanalen 6 avleverera densamma, komprimerad 

lill ell ringa tryck, till arbetscylindrarna, varest luften yllerli 

gart• komprimeras. Förbr~inningsgaserna utblåsas Lillljucldäm 

P~lrl'n 17: hriinnol jan leeles från behållaren 14 genom filtret 15 

Jlarinpolar
moton~. 
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till pumparna 16, vi lka intrycka densamma Lill bränsleventiler
na 13. Från dessa inpressas den i förbränningsrummet medelst 
lryclduft, som lämnas av Juftpumpen 11. 12 är en Jufttryckut
jämnare, det s. k. ulblåsningskärle l. Vid igångsättning eller 
manöver avstänges manövermotorn från elen yttre Juften me
delst omställning av fördelningssliden 18 och sättes i förbindelse 
m ed tryckluftbehållaren 9. Den vid' manövermotorn förbru
kad e luften ersättes automatiskt av luftpumpen 8, som sältes i 
nrl;:samhet, när trycket i behållaren sjunkit för långt. 

Motorns arbetssätt framgå r a v fig. 13. 

Vid vanlig gång insuges, såsom ovan nämnts, genom röret 
fi , fi g. 14, luft, som fördelas genom sliderna 19 och komprime
ras till c:a 0,1o atm. tryck av de dubbelverkande manöverkol
ntrna och införes i luftbehållaren 26, varifrån den genom ren
spo]ningsöppningen 4-1 inströmmar i arbetscylindrarna. Då 

Fig. 1 :J. 

kohen i dessa rör sig nedåt, öppnas spolningsöppningen .4/ 

och den i luftbehållaren under tryck befintliga Ju flen inström
ma r i arbetscylind ern , renspolar den från kvarvarande förbrän
ningsgaser samt fyller el en med frisk luft. Vid ],olvens därpå 

följande kompressionsslag täckes först spolöppningen och där
eft er utblåsningsöppningcn, varef ler den i cylindern befintliga 
luft en komprimeras till erford erligt tryck. Strax innan kol
ven nå tt sitt övre centrum, öppnas br~insleventilen och bränsle- _ 
inmatningen börjar samt forts~itter, tills kolven efter passe
randet av övre centrum förflyttal sig omkring 10 '7r nv sin bana 
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l l P å "Ttmd av det höga trycket , som råeler i förbrän 
11ec a . t> .. • .. 

· •st·um met alstras en temperatur , som oversliger branslets 
]1 Jll b · , . . 

t;1· 11
(t nino·s temperatur, varför detta, som mkommer 1 arbets-

.an (_ n 
c ,lindern i mycket finfördelat tillstånd, genast anländes och 
r~rbr inner under i det närmaste konstant tryck. Förbrännings
aaserna niblåsas genom öppningen 42, avgasröre t 43 och ljud -, 
dä m p n re n. 

2 2 28 

Fiu. tir. 

~-, 
--- -j:: 

13 riinnoljan tillföres bränsleventilen 13 i slutna rör p{t 
OY nn angivna sä tt. Bränsleventilen, den enda styrda maskin 
delen på nrbetscylinclern, regleras av kamskivor å reglerings 

a xPin 24-. som har en skiva för , fram å t» och en för >> back >> . 
Vid manöver avstänges motorn !'rån yttre luften medelst 

o ms iiiilning av reGleringsventilen 18, fig. 14, och sättes i stället 
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förmedels t röret '2 1 i förbindelse m ed Lryckluftbehållaren, som 
innehåller luft av 10- 12 atm. tryck . Tryckluften passerar en 
reduceringsventil, varvid tryck et sänkes till 4-5 alm. , förde
las av sliderna 19 och verkar sedan p å manöverkolvarna. Då 
motorns båda kolvar äro dubbeltverkande och deras vevar ställ
da i 90° vink el, har denna ingen död pui1kt, varför motorn 
kan sältas i gång i vilket läge som h elst. Vid siclan av motorn 
iiro anordnade och drivas direkt från dennas ve,·axel, dels en 
kylpump 27 för motorns kylva ttencirkula tion och dels en läns
pmnp 25. 

För alt fö rhindra att motorns Yarvantal höj es över det 
normala vid plötslig minskning av lasten, sås01~1 t. ex. när pro
pellern vid sjögång lyftes ur va.Lln et, är motorn förseeld med en 

rusningsregulator 28, vilken vid e lt bestämt varvantal sätter 
bränslepumparna ur funktion , så a lt intet bränsle tillföres ar
betscylindrarna, förr än mot orn s varvantal nedgått lill del 
normala. 

Omkas tningen av motorn sker genom omställning av såväl 
förhriinni ngsmotorns som manövermotorns r egleringsorgan. 
De <W förbränningsmotorns organ, som behöva omställas, äro 
dels bränslepumparna, dels br~in s l eventilerna och sker denna 

omsiii ilning genom förskjutning av kam skivorna. Regleringen 
a v h6inslepu m pens sugventil är så ordnad, att den h å lles öppen 
uneler pumpens tryckslag, d å motorn rotei-ar åt ett h åll , mot
salt drl so m svarar mot kamsystem els tillfälliga ställning. Om 
motorn således går ett par varv »framåt», seelan styrningen är 
omkaslad för >> back >> , kunna pumparna ej giva bränsle till 
briinsleYenLilerna och således m otexplosion er ej inträffa. Sam

arbetel mel lan brä.nsleYen Lilerna och bränslepumpen är fö1· 
iinigL sa anordnat , att ,·id o mk as tning aY rörelseriktningen 
h riinsle\'entilen tillå tes all arbeta under ett maski1war v, sedan 

pumparna sa lts ur funktion. Della ås tadkommes d~irigenom 

alL bränsleventilen har breel:;tre kamm ar ~in pumpregleringsme
kanismen . Denna anordning i,ir vidlagen för att elen av pum
pen i briinsleventilen sis t in spru lad e k vantileten ska 11 inkomma 
och f'örbriinn as i cylind ern, innan regleringsm ekanism en hun-
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nil liverföras till det läge, som motsva rar gång å t molsa tt h åll. 

\sen detta fö r a tt förekomma mottänclningar. 
· Omkas tning, t. ex. från »fram åt» till >> back », sker på föl
. ande si il l: om kastningsspaken 22 överföres till läget för back
J , 11 a v·1 rvid såsom förut nämnts, först bränslepumparna ur-
na V' c 

~opplas och därefter bränsleventilerna, sedan den sist inpum -
pad e b6insleladdningen insprutats och förbränts i cylindrarna. 
Därpå avstä nges manövermotorn från y ttre luften genom a tt 
vrida spaken 23 å l vänster i manöverläget, vanicl manövermo 
torn i stiillel förmedelst röret 21 sältes i förl>indelse med luft
tnckbehalla ren. Manövelimotorn verkar då som pump, tills 
s,:iinghjulels levande kraft är förbrukad. Efter det maskinen 
stannat, l>örjar manövermotorn arbeta som motor och sätta 
maskinen i gång för »back ». Så fort maskinen börjar röra sig 
, back», börja bränslepumparna m·be la och omedelbart hiirefter 
börjar det ordin ari e arbetsförloppet i förbränningscylindrarna, 
Cleh spak en 23 släppes, varvid den går tillbaka i viloläge. 
Tryckluften behöver i regel vara p åsläppt enelast uneler ett 
par m askinYarv, och man har då två vridande moment, nämli
gen dels fr ån tryckluften, och dels fr ån förbränningen. Moto
rerna kunna r everseras från full fart >> fram åt» till full fart 
»bad. » p:\ kortare tid än en ångmaskin aY molsvarande 

storlek. 

.. 1
. ·· el. b 1 t ·· f ... U tv ee klin rren Vid bedom a ncl e av o Jemotorern as anvan ar 1e · aven 01 f 1. · "'t a o Jemo o-

större krigsfar tyg får man emellertid ej lå ta sig allt för lätt rer inom 

ledas a Y de många uneler senare tid sy ni iga, ofta tydligen icke o ii k~e~~ ari
full t tillförlitliga uppgifterna om projekterade oljemotorers ef-
fek t, Yikt, utrymme och driftkostnader vid jämförelse med 
andra fartygsm askiner. Det vore ävenledes oförsiktigt att från 
de gynnsamma resullaten från elen förs ta utförda och prövade 

installa lionerl å e tt s törre lastfartyg draga den slutsatsen , atl 
oljomolorerna äro lika lämpliga och användbara för alla större 
installa tioner . Nyligen förekom t. ex. en uppgift om förestå -
Pnde byggande av en pansarkryssare med olj emotorer om till-
S~lmman 80,000 hkr., detta oaktat inga Stldana motorer ännu 
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finnas tillverkade - annat än möjligen för experimenterande

med mera än högst 500 hkr. effekt per cylinder, vilket fö r 
ifrågavarande installation skulle giva icke mindre än 160 st. 
cylindrar. 

De största uneler tillverkning varande oljemotoraggregalen 

tord e för n~irvarancl e vara motoret'na till de nya motorfartyg, 

som hyggas hos Burmeister & vVain för dansk-ostasiatiska kom

paniet; dessa 4-takts-dieselmotorer skola utveckla en samman

Jagel effekt af 6,000 hkr., fördelad e på 24 cylindrar. 

För de ledande marinei"nas s/ä/'lning i denna viktiga fråga 
tm·de i korthet även böra redogöras: 

Såsom framdrivningsmedel för undervattensbåtar i marsch

läge hava dieselmotorerna under senare år fått en allt större 

användning, inom de olika marin erna efter skilda system. 

I England hygges, såsom förut meddelats, för framdrivning 

a,· en jagare dieselmotorer att användas i förening med ång

turbiner. Ävenså skola några för flottan avsedela uneler bygg

nad varande oljetank-fartyg om 2,000-6,000 tons lastdryghet 

framdrivas varelera av två dieselm otorer om resp. 750- 1,250 
hkr. per aggregat. 

Under lednig a,· amiral Fischer har tillsalts en kommis

sion, de ls för avgivande av- förslag till bestämmelser angående 

anskaffande av och förvaring för marinens behov av brännol ja 

uneler freds- och krigstid, dels för undersökning av användbar

h eten a'' sådan olja å krigsfartyg, såväl för eldning som för mo

tm·er. Vid frågans behandling i pariamen le t fram höll m r. 

Churchill, att kommissionens tillsättande ick e avsåg några plöts

liga förändringar inom krigsfartygsbyggnaderna, men att iämp

lighelen av en eventuell övergång till användande av brännolja 

som kraftkälla måste noggrann! och allsidigt prövas, då den 

skulle medföra stora fördelar, särskilt för mindre fartyg. Med 

hänsyn till fart, r enlighet, ekonomi och personalbehov är olje

eldning överlägsen koleldning och om oljemolorer knnna kon

strueras av tillräcklig storlek, såsom är att hoppas inom en icke 

alltför avitigsen framlid skulle fördelarna vid br~innoljans an-
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.:· lltJin o· vLLerligare ökas. A andra sidan uppstår fr ågan om 
\ , t n b J ' 

el l under såväl freds- som higsticl fullt betryggande sätt ~tt 

•tn ~kaffa brännolja till rimligt pris, om förvaring av erforderligt 

;.örrad samt om skyddsanordningar för dessa 1ager mol ödeläg

oel se genom sabotage eller angrepp av luftskepp. 
" I Tyskland hava marinauktoriteterna egnat fr ågans lös -

·11 o· det största intresse ehuru man där med Yanlig samvets-n• o ' 
arannhel framgått med stor försikti gh et. Und er längre tid 

7w ,·a i Niirnberg försök gjorts med en lrccylindrisk , dubbelt

,·c rkancle tvålakts-dieselmolor om 6,000 hkr., men de mycket 

liirorika undersökningarna avbrötos hastigt i slutet av januari 

1\112 ti ll följd a,· en. allvarsam explosion, som synes hava upp

siall diirigenom, att brännbara gaser inkommit i luftspolnings

ledningcn, så att en explosiv blandning där framställts. Flera 

perso nei· dödades, motorn förstördes, dels genom explosionen , 

dels uneler cl~irigenom uppkommen eld svåda. Meningen hade 

Y:tril alt, om försöken lycka ts, tillverka ännu tre cylindrar av 

sa m ma effekt för alt tillsammans bilda en maskin om 12,000 

hkr ., avsedd alt driva den mellersta axelledningen å under 

IJ\"'"nad vid Germaniavarvel i Kiel varande slagskeppet Prinz-
~ 1:"1~ 

regent Luitpolcl. Då della fartyg ick e kunde vänta p{t ytterli-

gan· experiment, ersattes den föreslagna motorn a\· en ångtur

hi n, s<t alt slagskeppet num era uteslutand e komm er att fram

dr ivas av turbin er, arbetande på tre propelleraxlar. 

l I Fmn krike ha va under l~ingrc tiu försök gjorts med en 

e:-.perimen lmolor med en cylinder om 2,000 hkr. , varifrån 

dock inga resultat medd elats. Några större motorbyggen äro 

l' j heller bekanta, ehuru såväl Normand i Hävre som Schneider, 

Cn'usot bygga marin-oljemotorer. 
1 Italien pågå likaled es försök med oljemolorer; på en del 

under bv<r<'~nad varande J·aaare och torpedbåtar installeras, så-
J t> t> . <J 

som förut nämnts, redan sådana motorer . I en n yligen fram-

lagd P. M. a ngiver den marintekniska ledni ngen, all de vänta 

synne rligen goda reullat av de med oljemotorer drivna fartygen 

samt förespå r, alt dessa motorer komm a alt få en allt allmän

nare ~lll\'ändning , på större fartyg i förening med :'mgtnrbiner. 
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Ur elen vanliga typen dieselmotorer hava en del andra 

Ly per utvecklats , såsom .Junkers-motorn, Carel- motorn, Sulzer
motorn m. fl. 

Den första av dessa, .Junkers-motorn, ~ir den fr ån diesel
motorerna m es t avvikande. Då elen inom kort kommer a tt 

prövas p rak t i sk å ell flertal i Tyskland unel er byggnad varande 

molorfartyg och även godkänts av Hamburg-Amerika-linjen 

för instalation i dess fartyg, torde en kortare beskrivning vara 
av intresse: 

Motorn iir konstruerad av prof. H. Junkers i Aachen. Cy

lindrarna ha va dubbla mot vara n dra arbe tande kol va r, vil

ka genom öppningar i cylindern reglera utströmning och luft

spolning; genom denna anordning vinn es fördelen alt ej be

höva cylinder lock eller ventiler, varjämte varvantalet kan 

hMlas låg t och cylindern utan fara vid behov kan öveJ'belastas 

ganska avsevärt. Motorn anordnas vanligen som tandem

maskin; dess arbelssiitt framgår tydligt nog av fig. 15 och 16. 

Dtt t. ex. båda kolvarna i cylindern I s tå niirmast varandra, 

s lå kolvarna i cylindern II Hingst fn'm varandra; i I börjar 

i detta ögonblick himlning med därpå fö•ljande expansion, me

dan i II ännu pågår genomspolning för all , då koharna :'\ter 

Fig. 15. 

A. 

nrinna sig varandra, följas av kompression, varigenom mo

torn sa a l t s~iga blir du bbell verkande. De b~'\ cla yllcrsta kol

varna drivas nv en gemensam vev 2, medan de båda inre kol

varna samtidigt drivas av dc i 180° emot vev 2 ställda vevarna 

1 och 3. Varje lanclemsyslcm med 4 kohar och 3 vevar 

motsvara således en vanlig dubbeltverkande clieselcvlincl er med 

l kolv och l ,.e,·. För krigsfartyg, cHir plats ej fi~llles för en 
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st:'\ende tandem-motor , föreslås antingen en enkel motor m ed 

dnhbelkolva r eller - trots de känd a olägenheterna - liggand e 

tandem-mo torer, varigenom skulle vinnas fördelarna av: 

1) lang l slag, 
2) bällre verkningsgrad å motorn , 
;3) hitthet a tt placera motorerna under pansardäck samt 

4) bättre åtkomlighet jämte ~ältare söndertagning och hop-

sättning. 

Fig. 1G. 

Huruvida 2-takls- eller 4-Laktsmotorerna hava de största 2-takts eller 
4-takts mo-

fördelarna, därom synas meningarna ännu vara delade. För torer. 

större handelsfartyg användes fyrtaktsmotorer endast av Bur-

meister & vVain, Barclay, Curle & C:o samt Nederlandsche Fa-

briek van Werktuigen en Spoorweg-Materiel. Enligt de utta-

landen, som framkommo efter provturerna med Selandia, torde 

anledningen till dessa fabrikanters förkärlek för 4-taktsmoto-

rcrna bero cliirpå, att de fram- och å tergående maskindelarna 

liittarc kunna utbalanseras samt alt temperaturvariationerna i 
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cylindrarna ej bliva så höga. Emellertid erbjuda även 2-takts

motorerna vissa förd elar, såsom lägre varvantal och mindre 

vikt vid samma effekt, enklare om kastning, mindre antal reg

lerande maskind elar och högre verkningsgrad. Några firmor 

söka anordna såväl två-takts- som fyr-taktsmotorer såsom dub

beltverkande, ehuru ingen sådan molor ännu torde vara i drif t. 

Allt mer och mer börja de modärna oljemotorerna till det 

ytlre att likna å ng-kolvmaskin er och tillgodogöra sig erfaren

heterna och konstruktionsdetaljerna från dessa, såväl med h~in
syn till maskinbädd, stativ och cylindrar som även till kolv

rörelse m ed kolvstång och tv~irslycke, i stället för direkt från 

kolven driven vevstake. Avenså anordnas numera av hu

vudmolorn medelst balanser drivna spollnftpumpar på samma 

siitt som ångmaskinernas luftpumpar. 

Stora svårigheter hava varit a tt övervinna för att fram

ställa ett lämpligt gjutgods för arbetscylin,drarna, så att dessa 

kunna tåla de h}iftiga temperaturvexlingarna. För gjutgods till 

dessa cylindrar användes gjutjärn med en draghållfasth et av 

24-36 kg·. per mm. 2
• Slagprov bruka även företagas på så sätt, 

att en slav av 40X 40 mm. sektion understödes på två ställen 160 

mm. från varandra och utsättes för slag av en 12-kg. vikt, 

som först släppes från 30 cm. höjd samt därefter från m ed 5 

cm. för varje gång ökade höjd er. Den bör ej brytas förrän 

vid slag från omkring 55 cm. höjd. För kolvarna användes 

mjukt gjutjärn med en draghållfasthet av endast 13 kg. /mm. 2 • 

Deras övre sidor böra m ed lätthet kunna ersättas, då de höga 

fiirbränningstemperatnrerna snart skada materielel; av samma 

skäl böra cylindrarna vara fö rseelda med lä tt utbytbara arbets
cylindrar . 

Stora fordringar m ås te säL tas på själva tillverkningen, 

särskilt kolvarnas inslipning samt de rörliga delanias nog

granna passning och a v justering, vara v såväl motorns effekt 
som tys ta gång ä ro beroende. 

I tabell II ~iro sammanförda data för en del färdiga och un

der byggnad varande sjögående oljemotor-handelsfartyg. 
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Några synpunkter i fråga om sjöofficers
kommenderingar. 

(Insänt.) 

Officerskommenderingar allmänhet hava till ändamål 

dels alt bibringa officeren för hans användning i kriget erfor

derlig utbildning och färdighet, dels att så fördelaktigt som möj

ligt utnyttja den utbildade officeren till försvarets bästa. I 

många fall ernås båda dessa ändamål under en och samma 

kommendering. Vad s~irskilt sjöofficeren beträffar, är hans 

yrke så mångomfattande, att man torde kunna säga, att u t

bildningen för honom i viss m ån fortgår under hela hans 

tjänstetid. Dock kan man ganska tydligt från övriga av eh sjö

officers kommenderingar särskilja de, vilka · hava till huvud

~indamål hans egen utbildning. 

Denna sjöofficerens egemrtbildning kan uppdelas i olika 

perioder nämligen: 

den första allmänna utbildningen efter JUvlagd officers

examen med ändanull all snarast möjligt göra officeren mobili

seringsbar och fullt förtrogen med tjänsten i allmänhet; 

specialutbildningen, vars uppgift är att mera grundligt sätta 

officeren in i en viss gren av sjöofficersyrket ; samt 

utbildningen till och såsom fartygschef. 

Såväl uneler den första som i all synnerhet under elen sista 

av dessa perioder tillgodogör man: sig officerens redan för

värvade färdigheter och erfarenheter samtidigt med att hans 

egen utbildning fortgår. Men mellan nämnda perioder före-
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finn es tider , då officeren uteslutande användes för utförandet 

~'" ljiinsLeuppclrag, vilka icke direkt bidraga till hans utbild-

ning. 
' Sjöofficerarnas huvuduppgift är att, i vad på dem beror, 

"] · ··t -1stadkomma att flottan med dess fartyg, stridsmedel och so\.( c: 

bemanning kan bliva p å bästa sätt använd vid fäderneslandets 

för svar. H~irför kräves noggranna förberedelser i fredstid, till 

,·ilka j friimsla rummet måste hänföras dc, som kunna av offi

ceren vid lagas under hans s. k. sjökommenderingar. Enär 

inom var flotta , åtminstone hittills, tillfällena för sjökommen

dering av officerarna varit få och kortvariga, måste varje tjänst

nörin'' ombord å fartyg, med unelantag m åhända a v å sjömät-
t'> h 

ningsfnrlyg, anses vara en för officeren fortgående utbildning i 

n·ket. De tjänsteuppdrag, som mellan meromnämnda utbild

;1 ingspcriocler tilldelas sjöofficeren och vilka icke direkt bidraga 

till hans u tbildning, skulle sålunda vara tjänstgöring vid man

kapsutbildning i land, vid lwmpani- och kaserntjänst, å flot

tans varv ·och i marinens överstyrelse. 

Vid uppgörandet av sjöofficerskommenderingar måste där

för no•"'rannt iakttaaas att utbildningsmöjligheterna bliva så 
t:>h v 

jäml som möjligt fördelade d. v. s. kommendering till tjänst-

göringar, som medföra egenutbilclning, och till sådana, som 

ickp medföra elylik utbildning, m åste i möjligaste mån fördelas 

lika pa alla. Detta är desto viktigare som svenska sjöofficers

kårPil ii r så fåtalig, att icke en enda utbildad officer kan vid 

mobilisering undvaras. Dessutom må erinras att, då den utbild

lling i yrket, en officer kan förskaffa sig, till stor del är bero

l'nclc a\· de kommenderingar han erhåller, så äro desamma av 

-t'n ganska avsevärd betydelse för hans befordran. 

Dt>n ojämnhet och osäkerhet i farlygsrustningarna, som 

lineler senare åren ägt rum, har förorsakat, att det ställt sig 

synncrliaen svärt att aenomföra erforderlig homogenitet och 
v t> 

grundlighet i officersutbilclningen. Dock förefaller det som 

<J I11 i en del fall kommenderingarna kunde gjorts bättre än vad 

förhallandena varit . Något syslem för officerskommenderin

Barnns uppgörande har häller icke kunnat förmärkas. Orsa-

1'idskri ft i Sjöväsendet. 
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l;:en härtill är väl närmast alt söka däruti att sjöofficerskåren 
saknar en chef, som är ansvarig för officerarnas utbildning och 
\-ilkcns uppgift på grund därav ·skulle vara alt uppgöra dc för 
utbildningen och tjänstgöringen i övrigt erforderliga kommen
deringarna. Delta åliggande tillkommer för närvarande chefen 
l'ör sjöförsvarsdepartemente ts kommandoexpedition , vilken icke 
har något som helst ansvar för, om officerarna beredas tillfälle 
lill utbildning elle1~ ej. Då denne chef i allmänhet innehar denna 
befattning endast kortare tid , 3 ~t 4 år, hinner han icke med 
bi-ista vilja i vä rlden ås tadkomma systematiskt ordnade offi
cerskomi11enclerin gar. Han måhända gör ett försök, men har 
knappast hunnit börja därmed innan han avlöses av en annan 
officer, som har en annan uppfattning i dessa frågor, och så 
fortgår det till men för officersutbildningen och skada för flot
tans krigsduglighet. 

Givetvis borde det finnas reglementerade beshimmelser , 
vilka skulle angiva grunderna för såväl officersutbildningen 
som officerens mwändning till olika tjänsteuppdrag. Armens 
nya tjänstgöringsreglemente (1911 års upplaga) innehåller i 
kap. 9 och 12 en del sådana bestämmelser för armens office
rare. Något liknand e borde kunna komma till ståndi-iven inom 
flottan. Första villkoret härför är, att såsom grund för office
rarnas kommenderingar lägges elen tjänstgöring, de äro avsedela 
att bestrida vid mobilisering, el. v. s. att tjänsten ombord bör 
vara bes hi mmande för kommenderingarna och icke såsom nu 
ii r förhällandet tj~instcn i land. Anledningen till att nu i offi
ccrsrnllan endast finnas angivna de befaltningar, o ffi ce rarna be
strida i land, torde väl vara att svenska flottan hittills varit mera 
land- iin sjögående. Ökade krav på högre krigsberedskap 
måste i:inclra dessa förh ållanden. Planmässigt ordnad krigsbe
redskap för vissa delar av flottan och en viss permanent taktisk 
indelning ay densamma skola möjliggöra att officerarna kunna 
placeras och verkligen tjänstgöra å de fartyg, vilka dc tillhöra 
vid mobilisering. Officerarna skulle sålunda bliva fördelade 
på far tyg och förband för viss tid och därigenom hava någor
lunda säkert reda på och få tillfälle till att göra sig förtrogna 
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l den befattning , de skola skö ta i krigstid. Med denna me( 
anttHh·al för officerskomm enderingarna torde ej några större 
:variglwler möta att därefter ordna landtjänstgöringen, varvid 
bör ih ngkommas att de viktigaste befattningarna i land böra 
bestridas av en och samma person i freds- och krigstid. 

För al L få till stånd reda och ordning i de efter nämnda 
principer uppgjorda officerskomm enderingarna erfordras emel
lertid all sjöofficerskåren erhåller en ansvarig chef, för vilken 
fin nes nlfi.i rclacl en instruktion upptagande grunderna för huru 
officerarnas kommenderingar för utbildning och annan tjänst
aöring skola ordnas. Alla flottans övriga k årer hava ju an-
" ' 
svarig:-~ chefer, vilka till ledning för utförandet av sina tjänste-
:iliggandcn beträffande dem underlydande personal hava mer 
eller mind r e fullständigt utarbetade instruktioner eller regle
mentariska föresln'ifter. 

E h uru såsom förut framhållits uppgörandet av officers
ko mmenderingarna i första h and är beroende av huru flottans 
krigsberedskap och övningar äro anordnade, torde dock kunna 
uppsliillas en del synpunkter vid augivandet av de grunder, 
efter vilka officerarnas kommendering till utbildning och övrig 
tjänstgöring bör äga rum. Av dessa synpunkter m å här föl
jnnde n~i nnare beröras. 

Tiden för en kommenderings varaktighet är för närvaran
de ohesliimd med undan tag av då den gäller tjänstgöring om
bord H far tyg rustat för viss expedition, ävensom i en del andra 
l'nll sasom t. ex. tjänstgöring såsom kadettofficer. Härigenom 
kan inlr~iffa och har ofta inträffat, att officerare under en 
kor t lidsperiod komma att hestrida befattningar av elen m est 
olika Hrl, Yilken dc ej hinna sätta sig in uti förr ~in de beordras 
lill nagonling annat. Tydligt är att tjänsten måste lida härav, 
dels l'llledan tillräcklig sakkunskap ej finnes för dess riktiga 
s k i\1:-~nde, dels på grund av att, om sakkunskap finnes, indivi 
den ej YCL om det lönar sig att vid befattningens skölande söka 
genom föra förbättringar eller elj est nedlägga arbete, vars ge-
11011lfiirande eller resultat han ej kan trygga . Till följd härav 
hiimmas det enskilda initianlivet och slappas intresse t för 
lj ~ins~L-n. 
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En viss bestämd tid för varje kommendering är därför 

önskvärd. Anses omkomm endering böra göras eller om av en 

eller annan anledning, dock enelast i undantagsfall, k omm en

der ingen m ås le avbrytas tidigare än elen angivna tiden, så bör 

ju lätt order därom kunna utfärdas . Tidslängden för en kom

mendering bör sålunda avpassas, att vid tj änstgöring å fartyg 

eller Yid manskapsu tbildning officer en kan beredas tillfälle att 

lii ra känna sina underlydande och förmän tillräckligt för att 

den för disciplin och utbildning så viktiga samhörighetskänslan 

skall kunna komma till stånd, och att vid tjänstgöring i viss 

l1efattning i land, som kräver mera ingående tjäns leerfarenhet, 

erforderlig tid förefinnes för a tt komma in i de med befatt

ningen förenade åliggandena och därefter låta den för värvade 

erfarenh eten bliva till gagn för tjänsten. För kommenderade 

officerare och sekonder torde härvid erfordras en tjänstgörings

lid i samma befattning av 2 år , för fartygsch efer å l :a kl. fal'tyg 

2 a 3 år och för officer i viss -befattning i land 3 :l 4 år. Ett 

närmare fixer and e av tjän s te tidens längd i olika befattningar 

lå ter sig ej här göra, enär den huvuds,;kligen nära samnum

hänger med graden av flottans krigsberedsk ap . 

Några allmänna bestämmelser för officersutbildningen äro 

icke nu gällande. I kommandoväg beordras varje år nyut

nämnda officerare alt genomgå utbildningskurs i allmän tjänst 

och vid skjutskola uneler r ekrytavdelning och skoleskader, var

jämte officerare, utan n ågo t synbart system, kommenderas till 

s. k . befälskurser vid torpedskola och vid marinens handva

pensskjutskola samt gymnastikkurs och gnisLkurs. Endast för 

Yicl sjökrigshögskolan anordnade kurser finnas reglementerade 

bestämmelser, varav framgår, al:t subalternofficer, vilken tjänst

gjort såsom officer i omkring 4 år eller däröver, i tur beordras 

till den allmänna kursen. 
Dylik brist på bestämmelser för officers utbildningens fort

gång orsakar ojämnhet i utbildningen och bristande grundlighet, 

vilken blir desto märkbarare, som man synes hysa den åsikten , 

att en officer skall kunna användas till vi1ken befattning som 

hälst även 01n h an ej haft tillf~ille förut erhålla utbildning i den-
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snm ma. Hiiri måste ändring göras och torde även kunna ge

nom föras oberoende av huru flottans krigsberedskap blir ord -

l .-\ llmi.inna bestämmelser för officersutbildningen böra na(. 
diirfiir utfä rdas, varvid n edanstående m åhända kunde vinna 

benkthnde. 
Den allmänna oficersutbildningen, ef ler avlagd officers -

examen, skulle anordnas så att den viktigaste delen därav, näm 

ligen tjiins lgöringen ombord , avsåge a tt bibrin ga officer en 

noggrann kiinned mn om fartygsartilleriels användande och gån

gen fi)r man skapsutbildningen ombord. Härför torde, särskilt 

el'! er ge11omförantle t a v elen nya sjökaclellutbildningen, erford

ra s en tji.i nslgöringsticl av 2 år i följd , vilket även överensstäm 

mer nwd ovan angivna grund för kommenderingarnas varak

ligh et och m edgiver utn ylljandet av den under utbildningen 

vunn a erfarenheten. Under tredje officersåret skulle tjänstgö

ring i land ~iga rum, varvid de h ärför disponibla officerarna 

avses till prak tisk tjäns tgöring å station eller varv ävensom er

fo nlerligt an lal för skeppsgosseutbildningen. Däremot skulle 

tjiin stgöring i 111arinstab eller marinförvaltning h ärunder ej få 

ifrågakomma. Under detta år skulle anmälan till specialisering 

gö rns. Varje officer skulle härvid vara skyldig anmäla sig för 

specialutbildning i ettd era artilleri , torpeder , under vattensbåtar 

eller minor. De för specialisering i undervattensbålar och mi 

nor uttagna skl1lle under detta år s som marövningar erhålla sin 

första ulhildning i resp. specialgrena r , vilken u tb ildning det 

chirpa följande :'het forts ~i lles . Av övriga skulle de, som uttagits 

till lorpedlji.i nst, genomgå år ets torpedskola , varv id huvudvik 

len skulle läggas på att utbilda dem till torpedofficerare å ar

l ill rri far tyg och jagare, varjämte de skulle genomgå en sex vec

kors gn islkurs. De för utbildning till artilleriofficerare av

sedd a skulle, på grund a v a tt de 1mder den allmänna ulbildnin 

t;cn nhållil en ganska ingående övning vid artillerie t, icke h ava 

n:lgon sä rskild specialutbildning i artilleriets an vändande förr 

iin f'fter ~:renomo·:)naen SJ.Ökriash öaskola . Enär dessa officerare 
l..J b b b b 

sktl]lf' komma a ll för eträdesvis avses till tjänstgöring å l :a kl. 

far tyg, skull e de genomgå en sex veckors utbildnin gskurs för 
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gymnastikofficerare. Ovan omförmälda gnist- och gymnastik

kurser skulle anordnas vartannat år, så att alltid en av dessa 

kurser ägde rum hvarje år på, med h~insyn till flottans övnin

gar, lämplig tid. U tö v er dessa kurser skulle vart tredje eller 

fjärde år allt efter behovet anordnas en sex veckors utbildnincr 

vid handvapensskjutskola, till vilken skulle kommenderas et~ 
mindre antal officerare av alla specialgrenarna. 

Fjärde och femte tjänstgöringsåren skulle avses till sjö

kommendering, varvid en var skulle tjänstgöra huvudsakligen i 

den specialgrcn, vartill han blivit uttagen , dock icke såsom far

tygschef å torped- eller undcrva Ltensbå L. De vid skeppsgosse

utbildnrngen tjänstgörande skulle dock fortsälta vid skepps

gossekåren, så att dc följde samma skeppsgossar 11mler deras 
hela utbildningstid . 

Genom a lt elen första officersutbildningen ordnas på detta 

sätt skulle vinnas planmässighet och grundlighel i utbildnin<>en 
. . o 

samttcllgt med alt dc för skötandel av olika suballernofficers-

hefa ttningar ombord erforderliga färdighelerna bibringades 

vissa officerare, så att sannolikhet förefinnes alt de sålunda ut

bildade officerarna skulle kunna på elt tillfredsställand e sätt 

sköta dem tillkommande åligganden. 

Efter aLL under dc fem fiirsta officersåren hava bibringats 

för allmänna ljiinstcns sköLande erforderliga fårdigheter och 

den förs la gr u ndhiggande specialu tbildningcn sam t an vän Ls till 

tjänstgöringar med avseende fäst på den erhållna utbildninaen o , 
skulle officeren uneler det sj ä t Le året genomgå sjökrigshögsko-

lans subaltcrnkurs, vars ändamål skulle vara att giva officeren 

en sammanfaLtande redogörelse för utvecklingen av artilleri-, 

torped- och minv~iscnde samt fartygsbyggnad och mask invä

sende under dc år, som förflut it efter hans avgång från sjökrigs

skolan, samt en kortfallad framställning av dc delar av slrate~ 

gin, taktiken, lantkrigskonslcn, marinorganisaLionsHiran och 

militära kuslgcografin , som kunna vara av vikt för subaltern

oj"ficeren alt hava kännedom om. Efter avslutad högskola 

skulle artillerispecialisterna beordras till en praktisk ulbild

llingskurs för artilleriofficerare och torpedspecialisterna till tor-
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edskolans ].;:urs för Lorpedbå lschefer , övriga kommeneleras till 
r . . . l 
1
·ånstgöring en var 1 sm speCia gren . 
.l Jfiirmccl skulle specialutbildningen vara avslutad med un-

da ntag för de officerare, som skola givas speciell teknisk utbild

ning j artilleri- , torped- och minväsende samt gnist. Hela an

ialcl för tFinsLgöring i marinförvaltning och å varvs-d eparte

m enten behövliga dylika tekniskt utbildade officerare uppgår 

för niirvara nde till: 12 artilleri-, 8 torped-, 4 gnist- och 6 min

specialister. Fördclas dessa på en tjänstetid av 12 år (den kor

taste 1 id, under vilken flottan bör tillgodogöra sig en specialut

bildad officer) skulle erfordras utbildning av l artilleri- , "/:, 

lorpcd-, 1
/:, gnist och '/" minspecialist per å rskurs. Med hänsyn 

till del ta behov bör d ~irför dc för telmisk specialutbildning av

sedd:1 kurserna ordnas, vanid lämpligt synes vara att för ut

bildning av artilleri- och gnis tspecialister använda sig av före

fintli ga kurse r vid r esp. arl.- och ingenjörhögskolan (högre kur

sen l och tekniska högskolan (elektrotekniska kursen) samt 

vid sjökrigshögskolan vartannat å r endast anordna en torped

och minkurs tillsvidare med 2 elever från vardera av dessa 

spccialgrenar . Efter avslutade tcm·eLiska kurser böra dessa tek

niskt lltbi lclade officerare för praktisk utbildning i yrket be

ordras; artilleri- och torpedspecialister till resp. artilleri- och 

lorp\'ddepartemen t i Karlskrona samt gnist- och minspecialister 

till resp. torped- och mindepartement i Stockholm, med iaktta

ga nde dock, att dc beredas tillfä lle till sjöl.;:ommenclering fram 

för all t vid sl.;:jul-, torped- och signalskolor samt minavdelnin

gnr . E ft er omkring l års tjänstgöring vid ovannämnda clepar

lcm cn t sk u lic dessa specialister anses u Lbildade och k ommen

deras till hestridande av ordinarie befattningar vid varvsdepar

IPnH·nl och därefter till tj~in s tgöring i marinförvaltningen. 

Den h~ir såsom önskv~ird angivna officersutbildningen 

skulle för officerare i allmiinhet taga en tid av ö år och för tek

niska specialister 8 ft 9 år, varefter en var bör Yara disponibel 

lör kommendering till tjänstgöring m ecl lwuudsccklig användning 

i den specialgren, vartill han under tredje officersåret uttagits 

och \ecl crmera utbildats. Del iir under nu följande tid srymd a,· 
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omkring 8 a 10 år, som officerens färdigheter och erfarenheter 

skola u lnyttjas till vapnets bästa och hans kommenderinga r 

ordnas så att, sam tidigt m ed att flottans behov av officerare 

å fartyg och i land tillgodoses , elen erhållna utbildningen genom 

'' ~il avpassade sjökommenderingar vidmakth åll es och utveck

las. Det är också här, som svårigheterna börja för den , som 

har all uppgöra k ommenderingarna, isynnerhet om officers

brist är rådande och flottans krigsberedskap och övningar icke 

~iro planmässigt ordnade ifr:"tga om såväl materiel som personal. 

För att avhjä lpa under denna tid genom oundviklig oji.imnhet i 

kommenderingarna för en del officerare förlorade möjligheter 

att vidmakthålla erhållen utbildnin g, i.ivcnsom för atl tillgodose 

på annat silt t uppkomna behov av vidareu tbildning, torde vara 

nödvändigt att beordra vissa officerare till repetitionskurser vid 

skjutskola för artilleriofficerare, vid torpedskola för torped

båtschefer och vid gnistkurs för torpedofficerare. Beträffande 

kommenderingarna i övrigt under denna tid m å framhållas, att 

det är först efter genomgången sjökrigsh ögskola som kommen

dering till marinstab i mera konstant befattning och såsom far

tygschef å torped fartyg anses böra äga rum. Häri skiljer sig 

det gjorda förslaget från nu r ådande principer. För tjänst

göring i marinstaben erfordras nämligen mognad och grundlig 

erfarenh et om icke allenast tjänsten ombord utan även om 

tjänsten å stationerna. Sådai1 erfarenhet inhämtas icke genom 

teoretiska studier eller vid skrivbordet, utan genom praktisk 

tjänstgöring i olika befattningar, varför kr ä ves längre tid än 

den som hi l tills ansetts behövlig. I fråga om torpedfartygs

cheferna torde tydligt vara att, då fartygschefsbefallningen är 

den enda m era självs tändiga, till vilken sjöofficeren i allmän

h et kan komma inom en ej allt för a v l ägs en fram tid, är det 

o rik tig t att tilldela en 2 :a eller 3 :e årets officer en chefsbefatt

ning, under det att andra officerare kunna få Yänla ända till 

15 a 20 år innan de erh ålla en dylik. En utjämning är här av 

nöden. Torpedvapnets offensiva anda konuner sannolikt e.f 

häller a lt lid a på, att de yngsta torpedfartygscheferna äro 6 års 

officerare. Den större erfarenhe t, dessa besitta , konuner helt 

s~ik ert att bli,,a m era till gagn än skada i m er ~in ett avseende. 
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Efter omkring 16 års tjänstetid bör officeren förbered as 

" t ·;·111staöringen såsom sekond å l :a kl. fartyg samt fartygs-
pa .l ' . "' . 
chef ;1 kanonbåtar, Jagare, torpedkryssare och 1 :a kl. fartyg . 

Hans ljiins lgöring i egen specialgren skulle då så småningom 

ll öra och för atl sätta honom in i alla de delar av yrket, 
npp ' 
50111 

en sekond eller fartygschef m åste känna, skulle de office-

r::tre, som }iro i tur till erhållande av sådana kommenderingar , 

beordras alt genomgå en praktisk-teoreti sk kurs i artilleri -, 

torped- och minväscnde, fartygskännedom, strategi, taktik , mi

li tär Jn1s lgeografi och krigsspel. Kursen, som bör förl äggas 

ti ll Karlskrona station, enär större möjligheter till praktisk ut

bildning där förefinnas, torde böra pågå omkring 3 månader , 

YaraY m inst halva ticlen skulle anes för r ent praktiska övnin

gar ombord å rustad del av flottan. 

Vid uppgörandet av här ifrågavarande chefs- och sekond

kom menderingar bör iakttagas att såsom chefer å kanonbåtar , 

2 :a och 3 :e kl. pansarbåtar samt torpedkryssare kommenderas 

sådana officerare som utbildats till artilleriofficerare under det 

all till sek ondbefattningarna avses f. d . torpedfartygschefer . 

Dc förra hava nämligen under sin föregående tjänstetid huvud

sakligen tjänstgjort å l :a kl. pansarbåtar och därvid erh ållit så

dan erfarenhet om tjänsten å dessa fartyg att de i detta avse

ende kunna anses vara tillräckligt utbildade till a tt bestrida en 

c,·entucl chefsbefattning å elylikt fartyg. En f. d. torpcdfar

tygsehe f har däremot mera erfarenhet såsom fartygschef, men 

sak nar den ingående kännedomen om tjänsten å en l :a kl. 

pansarbå t. Genom orclnanclct av officerskommenderiTigarna på 

de lta sici t t ftstadkommcs en utjämning i utbildningen, som blir 

till gagn vid eventuel befordran till r egem entsofficer. 

På senare ticler har man inom vår flotta hört uttalas åsik

ter om, alt jagaren är att anse mera som ett artillerifartyg i.in e tt 

torpedfartyg och att av denna anledning ch efsbefattningen å 

dessa fartyg bör tillkomma en för artilleritjänst utbildad officer. 

Erinras må dock att jagaren icke är annat än en stor torpedbåt, 

Yilkcn Yisserligen såsom spaningsfartyg kan tilldelas självstän

diga uppdrag. På grund av fartygets stora sårbarhet är dess 
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anviindning såsom artillerifartyg inskränkt till strid mot likar 

eller mindre torpedfartyg, under det att vid dess användning 

för ästadkommande av skada å artillerifartyg torpedbestyck

ningen är huvudvapnet. Ett rikLigt användande av detta vapen 

i det rätta ögonblicket är därför av största betydelse för ut

nyttjandet av jagarna. En uteslutande vid artilleriet utbildad 

officer kan näppeligen med dc tillfällen för övning, som hos 

oss gives, få tillräcklig utbildning å jagare för att han skall 

kunn a bringa dess torpeder till bästa och fördelaktigaste an

vändande. Torpedbåtschefen å ter har erfarenhet om både ar

tilleriets och torpedernas användande under förhållande, som 

föga skilja sig från dem, vilka kunna förekomma å jagare. Själv

fallet synes h ärför vara alt till jagarechefer avses de skickligaste 

och dugligaste torpedbåtscheferna. 

Under perioden omkring 16 till omkring 24 tFinsteår skulle 

officeren, förutom till ova'nnämnda befallningar under sjötjänst

göring, avses till bestridande av mera konstanta befattningar 

i land exempelvis såsom souschef å marinstabens avdelningar, 

assistent ä marinförvallni'ngens militära avdelnin gar, 2:e adju 

tant hos stationsbefälhavarna, kårchefsadjutant, äldste officer 

tt varvsdepartcmenten, äldste instruktionsofficer och kompani

chef. Göres dessa officerares och deras resp. chefers (avdeln: s

chefers) fördelning ti1l tjänstgöring å fartyg eller fartygsför

hand riktigt, så torde ej oöverstigliga svårigheter uppstå att 

ordna de aktiva sjökommenderingarna så a lt alltid enelera che

fen eller hans närmaste man, l :c eller 2:e adjutanten, ene eller 

andra kompanichefen finnes disponibel för landtjänstgöringen, 

Yarigenom densamma skulle kunna fortgå mera jämt än vad 

nu ofta är förhållande och det ulan att individerna gå förlu stiga 
Yälbehövlig övning ombord. 

Härmed är också sätte t för ordnandet av regementsoffice

rarnas komm enderingar antytt, vare sig det gäller en fartygs-, 

divisions- , flottilj- eller eskaderchef. H~ir är dock kommende

ringsfrågan Hillare a lt lösa, enär det m erendels finnes tillgång 

på en del ej hingre sjögående äldre kapten er och regementsoffice

rare, Yilka kunna avses att bestrida vissa bestämda befattningar 

i land och st:\som reserv för landtjiinst. 

-- 15 -

:\Tol del här föreslagna sällel för oflicersulbildningen kommer 

ol ;· llh all invändas alt delsamma medför för må nga ulbild-
n1a 1<11 • 

. . ]· urscr. Så är dock ej förhållandet, enär den enda kurs, som 
11 1ngs '- . · ... . . . . .. . 
tillkommi t, är el en prald1ska kursen lor arlillenolltcerare. 0\TJga 

J;.u rscr finnas redan nu, men plan för kommendering till de

samma saknas. Vad sjökrigshögskolan beträffar, har den all-

··1111·1 for tsä Llnim:!skursen ersatts med en kurs för kaptener, 
]11(:1 c. ~ 

vilken lwrs sa nnolikt skall bliva av större värde än den nuva-

rande, so m onödigtvis drager en m~ingd subalternofficerare från 

den fi)r dem vik Liga praktiska tjänsten. 

Framhållas må än en gång, att kommend eri'ngarna höra 

' ' rtt !Hia sig på de befallningar officerarna ii.ro avsedda alt be-
(') • o . • o 

strida ,·id mobilisering och all vaq e saclan kommendermg sa-

som regel skulle hava en varaktighet av minst två år samt att 

därjiimte om behövligt för varje officer samtidigt angåves hans 

land Lj ii nstgöring. Sålunda skulle en generalord er för officers

komm endering få ungefär följande avfattning: 

l~ ung l. M aj :t har i nä der befallt, att följande officerare fr. 

·o. m. elen l instundande oktober skola tjänstgöra å nedan an

ai\"ll 't fa rt.)·" och under de tider dessa e j ä ro rustade för expedi-
t') ( (. b . 

ti on hes trida nedannämnda befattningar, nämligen: 

kom m endörkapten av 2. graden N .N. såsom fartygschef å 

pa nsarbMen Oden och l :e adjutant hos stationsbefälhavaren i 

Xarlskrona, 

kapten N. N. såsom selwnd å pansarhålen Thule och sous

chef" a marinstabens kommunikationsavdelning, 

kap len N. N. såsom selwnd å pansarbåten John Ericsson 

och <"h e f för 3. skeppsgossekom paniet, 

löjlnaut N. N. såsom chef ~t torpedbåten n:r 12 och i övrig 

tjän stgöring på Stockholms station o. s. v. 

Ilii.n-id skulle naturligtvis i första hand iakttagas alt så 

lang! sig göra lå ter landtjänstgöringen blir å samma sta tion 

som resp .fartyg tillhöra. De, vilka erhålla landtjänstgöring å 

annan s ta tion ~in den, Yilken deras fartyg tillhör, redovisas å 

l"art ygss tationen, m en skola va ra bosalla å den station, där de 
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haYa landtjänstgöring och erhålla inkvarteringsbidrag 1 over

enssHimmelse härmed. Avlöningen utbetalas å sistnämnda sta

tion , men uträknas å fartygsstationen efter uppgifter erhållna 

från den m1dra stationen. Detta för att även ifråga om redo

visningen unelerlätta övergången från freds- till krigsfot och 

möj1iggöra redovisningssystemets ordnande efter fartygsförban. 

den ~iven för icke rustade fartygs befäl och underbefäl. Per

missionsförhålland ena skulle vara ordnade i huvudsak såsom 

för närvarande, el . v. s. vid landtjänstgöring sökas hos elen 

myncl ighet, unel er vilken elen sölwnde därvid lyder. 

Vid rustning av fartyg, som ej äro avsedda att användas. 

vid mobilisering, exempelvis skeppsgosse- och sjömälningsfar

Lygrn, skulle kommendering av chefer och officerare göras så

som för nänarande, varvid de kommenderade dock skulle· 

bibehålla sina mobiliseringskommencleringar, sävida andra or
der därom ej givas. 

Med avseende på den mycket omtvistade frågan huru offi

cerarnas tjänstetid bör fördelas mellan Karlskrona och Stock

holms stationer må erinras, all utan gens~i~else tjänstgöringen 

å Karlskrona station är mer utbildande för officeren särskilt 

med hi'insyn bli, alt han där har större möjligheter till att prak

tiskt utöva sitt yrke. Självklart borde därför vara att en be

sUimmelse funnes , som tillförsäkrade varje officer aU komma 

i åtnjutande av en viss tjänstetid vid Karlskrona station. Någon 

sådan bestämmelse finnes ick e utan synes placeringen på statio

nerna vara beroende av chefen för kommandoexpedition. Det 

påslås sålunda alt, om en chef för kommandoexpedition har 

ansett att varje officer bör hava 16 år i Stockholm mot 10 år 

i Karlskrona, så kanske det händer att lmns eflerlriidare anser 

ntt del bör v n ra l v~irt om o. s. v. Det har också sagts , att i 

ÖYerslyrelsen tjäns tgörande officerare vid beräkning av sina 

Slockholmsår skulle få räkna varje helt år såsom ett halft så

som e tt slags ersätlning för alt denna tjänstgöring skulle vara 

m era ansträngande iin andra. Vad denna beräkningsgrund be

lriiffnr, så borde snarare ett års tjänstgöring i överstyrelsen räk

nas för två år i Stockholm. En allt för långvarig tjänstgöring 
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··d skrivbordet är nämligen farlig för ett så rörligt och praktiskt 
\l·ke som sjöofficerens. Efter viss tids tjänstgöring i översty

;.~I scn borde rent a v vara föreskrivet, att, då lancltjä•nst äger 

den i reael bör försiggå å Karlskrona station, för att clär-nun , ~ 

i" cnom giva mesta möjliga tillfällen till praktisk tjänst även 
b 

i land. 
. Helt säker l skulle utfiirdandet av bestämmelser om tjänste-

lidens längel å Yardera stationen vara till gagn för tjänsten icke 

bl ot t med hi.insyn till ::tU varje officer härigenom bereddes möj

ligh el draga nytta av en vistelse vid Karlskrona slatiOI:, utan 

iiven för a ll få bort en anledning till missnöje hos de officerare, 

som genom en allt för långvarig vistelse i Karlskrona anse sig 

ga förlustiga de fördelar , som en placering å Stockholms station 

medför i fråga om tillfälle till erhållande av allmänbildning och 

för s Lröelse. 
ALL här ingå på några detaljer i kommenderingsfråga kan 

naturligtvis ej komma på tal, enär dessa äro helt beroende av 

huru organisation, krigsberedskap och övningar ordnas. Må

hii ncla kunde motiveringen för de framhållna synpunkterna 

gjorts utförligare, men, då detta skulle vara detsamma som en 

ingaende kritik på hittills rådande sält för officerskommende

rin gar , har det icke ansetts lämpligt. 
Avsikten med de hbir i korthet angivna synpunktema har 

1nr iL att påpeka behovet av en snar ändring i elen viktiga frå

gan om sjöo fficerarnas kommenderingar. Äro dessa felaktigt 

gj orda, sä all officeren erhåller en ytlig utbildning, som ej gör 

honom fulll förtrogen med någon gren av hans mångsicliga 

.ITkc, och han kastas ifrån elen ena tjänstgöringen till elen 

an dra, utan alt få något mål för silt arbete eller beredas tillfälle 

aLL se resullalet a v detsamma, förlorar han snart allt intresse 

för si·n tjäns t och utför den enelast av tvång, maskinmässigt 

och utan arbetsglädje, därigenom menligt inverkande på sina 
lll1derlyclancle. 

BliYa kommenderingarna däremot rätt ordnade såväl ifrå

ga om u tbilclning som tjänstgöring, skall det helt säkert leda 

lill nLt officeren med självtillit, målmedvetet, nitiskt och med 
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aldrig svikande intresse fullgör honom tilldelade tjänsteupp

drag till nytta för vapnet, dess utveckling och användning. 

Flotians förmåga att fylla sin uppgift är nämligen i första hand 

beroende av dess officerskår. Sådan officerskåren är, sådan 

blir ock bemanningen i övrigt och utan god bemanning är den 
bästa materiel av föga värde. 

- l-d- le 

Idrotten vid Kungl. Flottan. 

I dessa tider är in tresset för idrotten stort. Så även hos 

flottans män. Till dessa kom dock elen allmänna idroUcn se

nare än ti'll dem, som ha sin livsgärning på land. Ej underligt, 

ty dc idroUsgrenar, som blivit gynnade, ha haft sitt ursprung 
från intressen på terra firma. 

Och nu ha sjöfolket upptagit till behandling samma idrot

ter, som övas därstädes, Ar detta bra? Knappast! En stor 

sak vore, om idrotten mera direkt kunde få tillämpning i prak

tiska livet. Överallt går det antagligen ej, utan får den där vara 

sig själv nog, men där det går borde ii.Ycn så göras. 

I land har individen måhända mången gång nytta ula\' att 

kunna springa fort och långt, att kunna hoppa högt o. s. v. 

Liknande fördel aY idrotten har sjömannen näppeligen. 

Docl" tror jag, att med samma stärkande element, som fin

nas i de nu mer eller mindr e fastslagna idrottsgrenarna, kan 

iivcn en stor praktisk nytta för yrket vinnas. Men då måste 

idrotten för våra matroser delvis omläggas. 

De synpunkter jag här vill framhålla gälla särskilt den vid 

flottan obligatoriska idrotten, varmed jag menar den, vartill 

övningstid anslås. Men samtidig! tror jag lyckligt vore, om in

tresse t även stort sett inriktades mot samma måL Huru ofta 

hör man ej ullryck av misnöje över, huru illa våra rodd ~ och 
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]hatar framföras och behandlas i övrigt. Felet är ej båt

sege . as Utan orsaken är den, att de haft för litet tillfälle 
r!l)S[al ll< · 

"tt bli fö rtrogna med sin båt. 
a o • •• . • •• 

Manne ej mycket vunnes med att baltJanst mer an nu ar 

Il l [o rres under beareppet idrott; att mera av de penningar och fa c b b 

l. l som nu användes för anskaffandet och handterandel 
den J( ' < ' • • 

f l :·rrrror disensar spJ.Ul s tötkulor m. m. av dyhkt matnel , 
a s ,lov ' ' ' o o 

,diades på belöningar t. ex. för god skö tsel och vard a.v vart 

~~tmalerial, för uth ållighets- och hastigh etsrodd , för ~lika ~lag~ 
rr]·111 rr 111 . m. sådant. De priser, varmed detta nu belonas, aro 1 

se, n . . 
allmiinhct - med undantag av Hennes Ma.J:l Drottmngens 

Jl(I I·ino·s1)okal för rodd- endast dc, som på frivillighelens väg 
Vft b • o 

salsas av sjöofficerarne. De kunna således varken bh manga 

eller s lora>) 

Våra malrosers intresse för denna slags idrott bleve i så 

fall troligen s törre ; och för en sjöman torde medvetandel om 

att erkiinnas som den styyaste seglaren vara m er a tillfredsstäl

lande, iin det, att kunna kasta en disens någon meter längre än 

kam ra Lerna . . 
Och Yilken av dessa två färdigheter är värdefullast för ho

nom och för andra säger sig själft. 
Ä ven för eldaren, kocken och vapensmeden kan en inti

ma re bekantskap med en båls behandling vara till oskattbar 

nyt ta. 
Kunde ej möjligen även en [t exercisgård eller annan lämp

lig plats rest, enkelt tillriggad mast m ed råsegel ersätta nu an

vänd idrottsmateriel ? Ofta och rätt använd kunde den kanske 

bid raga till alt hos vårt folk i nftgon mån kvarh ålla den vighe l 

och pigghet, för Yilket sjömannen förr var bekant. När det 

sista segelfartyget lagt upp för sista gången blir måhända svå

righ(•lcn härför eljest rätt stor. 

*) Ett misstag av författaren, ty intet hinder möter att av dc 

ll1P<lc·l. som i och för idrottens bef rämjande numera och uneler dc senare 

ilrcn rrenom Marinförvaltnino·ens försorg ställas till högre befälhava

re ~ w:·foganclc, utdela pris fö~' båtrodel och båtsegling och har så även 

i stor utst räckning tillämpats. R ed. 
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Genom all vid flottan införa, om jag så får benämna det : 
sjöidrotter, följer ock utan t vivel en hurtighet och arbets frisk~ 
het, som, jag vågar nästan påstå det, nu ej alltid kommer till 
synes å våra idrottsplatser. 

En annan fördel med sjöidrotterna är den, att dessas u t
övande praktiskt taget är beroende av väder och vind. 

Och alla skola vara med om sjöidrotterna . De som dess
utom ha håg och lust för andra idrottsgrenar äga nog av tid 
övrig äYen för dem. 

Med få ord: Låtom oss slopa flera av lantidrutterna och i 
deras ställe upptaga de delar av vårt yrke, som i sig själva äro 

de bästa idrotter. Då kunna vi i dessa stycken utan svårighet 
bli världens främste. 

Någon invänder kanske, att i tävlan med andra nationer 
ha dock våra örlogsmatroser vid flera tillfällen avgålt såsom 

segrare. · Endast delvis s::rnt. Ty om jag ej misstager mig allt 

l'ör mycket, ha de vinnande bålbesättningarne såväl i som utom 

landet i allmänhet utgjorts av värnpliktiga fiskarpojkar från 
västkusten. De ha sålunda ej kanunit därhän på grund av sin 

tjäns tgöring vid flottan utan genom mångårig träning dess
förinnan. 

Instruktörerna av stammanskapet, särskilt korpralerna, ha 

under dessa förhållanden ganska svårt att hävda sin ställning 

såsom sådana; beväringmännen se sig nu vara dem överlägsna 

i vikliga grenar av tjänsten. Den nuvarande idrottens infly

tande på disciplinen vore värt ett kapitel för sig; och det bleve 
icke det minst viktiga. 

A ven en sak att beakta. Vårt kofferdibefäl bleve nog syn

nerligen tacksaml för de sjögående värnpliktigas omsorgsfulla 

utbildning i båttjänst. I handelsflottan ges nämligen få tillfällen 

till ingående övning i sådant, men tillfällen torde finnas då 

mångas liv bero på besättningens förmåga att sköta en båt. 

H . K. 
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Italienska flottans verksamhet under 
italiensk-turkiska kriget 1911-12. *) 

Oversättning från Marine Rundschau. 

Utbrottet av kriget mot Turkiet, ehuru oväntat, fann Italiens 
flotta beredd. Det inträffade vid dep. tid, då fartygen, efter avslutade 
höstövningar, återvänt till sina stationer för att här företaga istånd
-sättningsarbeten, personalutbyten och komplettering av förråd. De 
första åtgärder, krigsledningen företog beträffande marinen voro för
stärkandet av kustförsvaret mellan Brindisi och Messina, upprättandet 
av en OJWrationsbas i Augusta, utrustandet av samtliga strids- och 
trängfartyg, inclusive lasarettsfartyg, rekvisition av för trupptrans
IlOrter lämpliga ångfartyg, förberedelser i N e apel och Palermo för att 
inskeppa trupper, inkallande av reservbefäl och manskap samt att 
1mdcrrätta samtliga på väg varande fartyg om krigsutbrottet. Dessa 
arbeten genomfördes under tiden 20 september-s oktober. (Den 9 
oktober lämnade de första trupptransporterna på 20 ångare Neapel och 
Palermo.) Mobiliserin~en gick flott och raskt undan. 

Emellertid hade det redan samma dag krigsförklaringen utfär
·daclcs kom mit till fientligheter mellan de båda makternas sjöstrids
krafter. Konteramiralen hertigen av Abruzzerna, befälhavare för 
samtli ga torpedbåtar, hade på Albaniska kusten (elen 29 september vid 
I'rcvrsa, elen 30 september vid Gomenizza och elen 5 oktober vid San 
Giovanni di Mcclua) angripit och delvis tillintetgjort en del fientliga 
torperlbåtar för att förhindra dessas operationer mot italienska kusten. 

*) Sjöförsvarsdepartementet i Rom har över italienska flottans 
Yerksamhct under de första tolv månaderna av kriget mot Turkiet -
kriget i sin helhet varade 12 månader och 19 dagar, men medförde 
under dc sista 3 veckorna intet av vikt för flottan att uträtta - låtit 
offentliggöra en kort översikt i form av en broschyr på 30 sidor, vars 
innehåll i det fö lj ande äterges i utdrag. 

1'idskri ft i Sjöväsendet. 6 
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Italienska flottans huvudstyrka hade den 24 september gått till 

SJOSS med Lybien som mål. Högste befälhavaren, vice-amiral Aubry, 

bevakade den i Beirut liggande fi entliga esk aderns rörelser, inskeppade 

den europeiska befolkningen i de lybiska hamnarna och lät, då krigs

tillståndet den 29 september inträtt, blockera den lybiska kusten, av

skära telegrafkabeln mellan Tripolis och Malta samt genom beskjut
ning förstöra gniststationen i Derna. 

Då man den 2 oktober från turkisk sida vägrade att övergiva 

staden Tripolis, lät eskaderchefen för intalienska 2:a eskadern kL 

3," e. m. öppna led mot kustfastningarna. I denna beskjutning, som 

varade t ill mörkrets inbrott och dagen därpå fortsattes ända tills fäst

ningsverken fullständigt förstörts, deltogo 5 slagskepp (Benedetto Brin, 

Sardcgna, Re Umbcrto, Sicilia och Emanuelc Filiberto), 4 pansarkrys

sare (Garibaldi, Varese, Fcrruccio och Carlo Alberto) samt 1 pansar

däckskryssare (Coatit). Den av den turkiska besättningen nu utrymda 

staden' besattes den 5 oktober av eskaderns landstigningskår, 1,700 man: 

stark, under befäl av capitano di vascello Cagni, som under de när

maste dagarna fick fullt upp att göra för att reda sig mot de fientliga 

angreppen. Emedan dröjsmål kunde medföra fara, påskyndade 2 av 

de hemifrån först avgångna transportängarna sin färd, så att de an

kommo till Tripolis redan den 11 oktober. Trots hög sjö utskeppades 

omedelbart 2 infanteriregementen, viLka förstärkte och delvis avlöste 

sjöfolket i skyttegravarna vid ökengränsen. Dagen därpå gick den 

övriga delen av konvojen till ankars utanför Tripolis. Den hade under 

vägen eskorterats av 4 slag·skcpp jämte 8 större och 15 mindre torped

fartyg samt dessutom skydelats mot överrumpling av 2 bevakningslinjer 

(bestående av fartyg och torpedbåtar, den ena mellan Kreta och Grek
land, den andra mellan Grekland och Tobruk). 

Den 15 oktober voro alla konvojens trupper u tskeppade, och 
general Caneva hade övertagit befälet. 

Då det syntes klokt att påskynda landets erövring genom opera

tioner från någon plats p å k usten ost om Cyrenaika, så avgick vice

amiral Aubry den 5 oktober med 1:a eskadern till Tobruk, som han 

efter en kort strid med den svaga besättningen tog i besittning. När

heten till Egypten och t ill Egeiska havet gör Tobruk till en god stra

tegisk bas ; taktiskt är den mindre väl lämpad härtill. En stor nack
del är bristen på sötvatten. 

Lybiska kustens stora utsträckning gjorde det till en nödvändig

het att genast besätta flera hamnar. Sedan Tobruk blivit besatt med 

en från Italien i största h ast överskeppad infanteribataljon, och sedan 

hertigen av Abruzzerna utsatt bevakning mellan Kreta och Grekland 

för att förhindra överfall på italienska trupptransporter, börjades den 

16 oktober operationerna mot Derna. 1 :a eskaderns 2:a division besköt 
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turkiska skyttegravarna vid stranden och landsatte efter fiendens 

de t ' o· trots synnerligen hög sjö sin landstigningskår. Denna befann 

av a_:_ i likhet med de i Tripolis från örlogsfartygen landsatta trup

slgrna _ uneler flere dagar i ett ytterst kritiskt läge, så mycket mer 

pe ,,ädrct ej bättrade sig. Först den 21 oktober förstärktes landstig-
som ' . . . 
ningsstyrkan med e~ .mfantenbatalJon. . . . .. 

Ungefär samtld1gt, elen 19 och 20 oktober, mtogs, med hllhJalp 

. v i: a eskaderns 1:a division och några andra fartyg, Benghasi. Far

; ·gen förberedde landstigningen genom beskjutning av fiendens ställ

~ng, understödde med sina båtar och landstigningstrupper infanteriet s 

landstigning och anfall, samt besköto såväl staden som dess omgivnin

gar ännu en gång till mörkrets inbrott. Flottan fick här vid Benghasi 

sina första dödade*), nämligen 1 officer och 5 man. 
Omedelbart efter intagandet av Benghasi följde intagandet av 

Roms, va rvid några italienska fartyg biträdde på samma sätt som vid 

Benghasi. 
Un eler den närmast följande tiden h ade de italienska fartygen 

att eskortera transportängarne, som oupphörligt gingo fram och till

baka mella n Italien och Lybien, samt att understödja lantstridskraf

tern a Yid deras företag shäl med sin artillerield och sina strålkastare, 

som med landsatta delar av sina egna besättningar. I de häftiga 

sammandrabbningarna vid Scharaschat, Sidi Messri och Herini i när

heten av Tripolis, vid Tobruk, Derna och Homs togo såväl flo ttans 

fartyg som dessas landstigningstrupper en verksam andel. Ombord 

på fartygon var vakttjänsten, isynnerhet nattetid, betydligt förstärkt, 

och torpedbåtar patrullerade om natten runt sjöstyrkornas ankar
platsor. 

Fnrtygen deltogo alltid vid landföraodet av krigsförnödneh eter 

i de l;vbiska hamnarna, en sak, som ofta ställde sig svår på grund av 

briston på lämpliga pråmar och bogserbåtar. Dessa svårigheter fram

trädde i synnerhet, då man efter erövringen av Ain Zara vid Tripolis 

skulle föra i land den från Italien anlända järnvägsmaterielen. 

I mitten av december hade i Augusta samlats de transportångare, 

som hade om bord en till besättning i Zuara avsedel infanteribrigad, 

och som skulle eskorteras av l:a eskaderns 2:a division. En stark 

nordvä stlig vind hindrade först transportens avfärd i nära 3 veckor, 

och seelan den slutligen den 23 december lämnat Augusta, skingrades 

far tygr n efter att ha passerat kap Passero helt och hållet genom en 

storm, så att de ett och ett ankommo till Tripolis. Då de här omöjligt 

kunde komma i förbindelse med land, gav krigsledningen den 29 de--
*) Italienska flottans totalförlust av dödade under kriget uppgick 

till 4 officerare och 29 man. 
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·cember order om att de skulle återvända till Augusta. De inträffad 
här ~nder den 31 december och följande dagar och kvarlågo i avvakta~ 
på v1dare order med trupperna ombord ända till den 14 januari. Me 

·då vädret ej blev bättre, blev följden, att trupperna landsattes i Syra~ 
kusa och Catania och att man tillsvidare avstod från expeditionen 
mot Zuara. Personal och materiel hade varken tillfogats förluste r 

·eller skador under detta misslyckade företag. 
För att förhindra införseln av krigskontraband användes till en 

:början endast torpedfartyg, men sedermera även bestyckade handels
ångare. Denna tjänstgöring ställde motståndskraften hos såväl per
sonal som materiel på ett hårt prov, så mycket mer som bevaknings
•området var mycket utsträckt. Visiteringen av neutrala fartyg måste 
ske med klokhet och takt för att undvika konflikt med främmande 
makter. Förteckningen på sådana ämnen, som voro att hänföra till 
krigskontraband, kunde tydas på flera sätt. Att det kom till förveck
lingar på detta område, har, enligt flottledningens övertygelse, sin 
o rsak i den ofullständiga definitionen på begreppet krigskontraband 
hos de respektive intressenterna, kansk e också i en överdrivet ömtålig 
nationalkänsla. 

Under de 12 krigsmånaderna visiterades eller beslagtogas om
kring 800 fartyg. 

För att skydda kolonien Erytrffia mot överfall från den ar abiska 
kusten förklarades koloniens kustområde intill 30 km. från stranden i 
belägringstillstånd, dessutom sändes flera fartyg och torpedbåtar hem
ifrån att förstärka de i Röda havet befintliga sjöstridskrafterna i ända
mål att bättre kunna bevaka Arabiens kust från Aleabagolfen till Bab
el-Mandeb. Man ville framfö r allt fö rhindra, att turkiska trupper 
'överskeppades därifrån till västra stranden av Koda havet. För detta 
ändamål uppsöktes och tillintetgjordes eller bortfördes (den 7 januari 
vid Cunfidah) de i dessa farvatten varande turkiska kanonbåtarna 
"Vidare avskuros telegrafledningar, kustfästningar och lägerplatser be~ 
skötos (i synnerhet vid Akaba, Scheik Said, Mekka och Hodeida), och 
alla arabiska fartyg, som kunde användas vid trupptransporter, bo rt
fördes. 

Vid samma tid förklarades kusten vid Hodeida i blockad (den 22 
januari), och man började från denna tidpunkt söka uppspåra krigs
kontraband, som i form av vapen och ammunition i synnerhet från 
Persiska viken ofta infördes hit. De italienska fartygen måste härvid 
hela tiden navigera i det farliga, med många okända grund uppfyllda 
farvattnet vid Arabiens sydvästkust (Farsan-banken). 

Den turkiska huvudflottan, som vid krigsutbrottet flytt undan 
till Dardanellerna, utgjorde ett ständigt hot mot de italienska förbin
delserna. Man beslöt därför att oskadliggöra alla turkiska fartyg, 
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som man kun.de konuna över. Förs~ och fr ämst lyckades det »Garibalcli» 
och ,,Fcrruccw» att elen 24 februan genom granateld och torpedbeskjut
nin g sänka 2 i Beirut kvarlämnade turkiska fartyg, en gammal kanon
båt och rn torpedbåt. Att de i närheten av de turkiska örlogsfartygen 
Jiggande handelsfartygen, ävensom husen i staden, härvid endast leclo 
obetydlig skada av eldens indirekta verkan, har man att tillskriva det 
italienska fartygsartilleriets noggranna ledning. 

Uneler det att konteramiral di Revel sålunda utförde sin uppgift 
i Bei ru t, förstörde »Benedetto Brin» gniststationen i Patera på kusten 
av Mindre Asien, sydost om Marmarice-bukten. 

Angående de t urkiska fö rsvarsåtgärderna på Egeiska havets 
kuster hade man sig bekant, att minsprängningar utlagts i sundet vid 
Dardam'l lr rna, vid Smyrna och Saloniki, att såväl kustförsvarsverken 
som rknts besättningar förstärkts både i Saloniki och Smyrna och att 
mer eller mindre starka besättningar förlagts på de turkiska öarna. 
Transport av krigskontraband under neutral flagg bedrevs under denna 
tid flitigt. i syn nerhet till Cyrenaika. För att oroa fienden och binda 
hans rörelsefrihet till sjöss företogas långvariga kryssningar i Egeiska: 
havet. 

Den 18 april h ade båda eskadrarna förenat sig i norra delen av 
Egeiska havet strax utanför inloppet t ill Dardanellerna, då de yttre 
Dardanrllforten öppnade eld mot fartygen. Fartygen besvar ade elden,. 
gåcndr i slagordning, t ill s de turkiska forten tystn at. Huvudstyrkan 
åte rdnrlc därefter till Tarent; blott divisionen Presbitero kvarstannade 
för alt k ryssa i Egeiska havet. R esultatet av fortens beskjutning var 
å ena ~idan cle svåra skador, dessa lidit, å den andra, att passagen vid' 
Darclan cllcrna helt och h ållet stängdes av t urkarna medelst minor. 
Den skada, som neutral handel och sjöfart härigenom leclo, föranledde· 
livli ga protester från de neutr ala makternas sida. Turkiet öppnade 
därför åter genomfarten efter någon tid, sedan det förgäves fordrat 
den gm·rmtien av stormakterna, att Italien ej skulle upprepa liknande 
a ngrC'pp som den 18 april. 
. Då man på italiensk sida måste räkna med l ångvariga företag 
1 Eg<'iska havet, beslöt man, att där upprätta en tillfällig operationsbas, 
nämligc•n på ön Stampalia, som konteramiral Presbitero intog den 28" 
a~,ril, s0dan ha n den 23 i samma månad låtit förstöra gniststationen 
1 I schrsme (vid Smyrna). Då turkarnas motstånd varken i Lybien eller 
1 Eg<'iska havet mä rkbar t minskades, försökte man att bryta detsamma 
genom att besätta några fler öa r i södra delen av Egeiska havet. 

En expedition, sammansatt av de i Lybien befintliga trupperna: 
:md\'t' hrf äl av generall öjtnant Ameglio, landsteg natten mellan elen 
.3 orh 4 ma j, understödd av 2 :a eskadern, på ön Rhodos syd om staden 
lllcd sam ma namn. Uneler si n frammarsch drev lanclstigningsstyrkan· 
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öns svaga, turkiska besättning framför sig och bemäktigade sig dagen 

därpå huvudst aden. De turkiska trupperna, som under natten flytt 

till det inre av ön, lcdo svårt av brist på proviant och andra förråd, 

och t vungos den 16 maj efter en häftig drabbning vid P sithos att ge sig. 

Till det ta r esultat hade 2 :a eskaderns fartyg bidragit därigenom, 

att de understött ett par infanterib ataljoners landstigning på öns östra 

och västra kuster samt genom att de beskjutit turkarnos å t ertågslinje. 

Under detta företag mot Rhodos intogo 1:a eskaderns fartyg Sparader

na Soat·pantos, Oasos, Episoopi, Nisiros, Oalimnos, Leros, P atmos, Eos, 
Symi och Oalchis. 

För att minsk a införseln av krigskontraband över t urriska g rän

sen återupptogs planen att bosätta Zuara ; man föredrog dock att in

taga Maoaber-halvön. I börj an av april lämnade 5 tran sportångare 

August a, medförande ombord infanterielivisionen Garioni och konvoje

rad av skolfartygsdivisionen. Som utskeppningsplats hade man bestämt 

en punkt på Maoaber nära elen turri ska gränsen - till en del därför, 

att enligt sjökortens uppgifter Maeabcr-bukten erbjuder en god h amn 

för torp edbåtar, som kunde unelerstödja de landsatta trupperna. I 

själva verket ä r bukten, som det sedormera visade si-g, huvudsakligen ett 

t rä sk. Annalkandet t ill halvön t edde sig - som man redan visste ge

nom loclningar av en del torpedbåtar - rät t svårt på grund av de 

många p å sjökorten ej utsatta grunden. 

För att mi ssloda f ienden företo g man den 9 april, kort före land

stigningen på Maeaber-halvön, en beskjutning av Zuara och en sken

landstigning ost om staden. I dessa skenföreta g deltogo 6 större 

örlogsfartyg, några torpedbåtar och 4 t ranspor t ångare. K l. 2 på n atten 

landstega · seelan de första avdelningarna av sjöfolket från skolfartygs

divisionen ostörda på Maeaber för att här utföra förberedelserna för 

truppernas landsättnin g. Denna börj ade omedelbart därp å och full

bordades på 4 dagar. En del av dc här samlade örlogsfar tygen kvar

stannade sedermera i n ä rheten av de landsatta trupperna och under
stödde deras oper atione r f rån sjösidan. 

Två månader efter landstigningen på Maeabe r följde landstig

n ingen vid Misrata, som likaloeles leddes av ch efen för skolfartygs

divisionen, viceamiral Boroa Rioci, och inleddes av en skenland stig

n ing på en plats, tillr äckligt långt avlägsen från elen egent liga ur

skeppningsorten. Skenl and stigningen ägde rum elen 15 juni vid Slita, 

under det at t t r ansportångarn a, som med 2,000 man fotfolk ombord i 

grynin gen avgått fr ån Tripoli s, kl. 10 g ingo t ill ankars vid Ras Bu

scheifa i n ä rh eten av Misrata. Så gott som helt och h ållet ostörd av 

fienden började landstigningen här kl. '/, 4 p å morgonen - och först 

ay alla k om örlogsfar tygens sjöfolk i l and. 
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Vid denna tid ville man utsträcka bevaknings- och sp anin~s-

... i Egeiska navet till farvattnet norr om Sparaderna och for-
t Jansten 11 f" t F" d tt .. 

f ·"' visshet om tillst åndet av Dardane - orsvare . or e a an-
skaf a sJ., · · · · f"ll' · · db åt 

' l f" ·berodde caprtano dr vascello Mrllo, den till a rge tmpe s-
dama ot , . . . -

b f ·a· t]1avaron*) i största hemhg·het en kraftrg rekognoscenng med 
J ögstc- P • ' ' 1 

J-l· ·s to rpedbåtar >> Spica >> divisionschefsfartyg, »Oontauro >> , >> Asto-
.5 1 :a,dS , , .. ... . 

01. n ene» och >>P erseo>>. Sedan han traffat dessa for beredelser 
re>>, >> 

11 
• · • 1 S · · l" t 

och öve rgått från sitt fl aggskepp, :'V.et.tor Prsam:>, ttl ." prca >>,. m op e 
natten mell an den 18 och 19 Juh 1 sundet vrd Dardanellerna, me-

han d t f" .. t . l t 
Vett or Pisani>> och 2 jagare vänta e u an or vas ra 1n oppe . 

dan >> , 
Dc 5 båtarna blevo sna rt nog upptäckta av de y t t re fo rtens stralkastare 

()Ch måste nu stundom belyst a av turkiska strål.kastare oc~ und~r 

·elden frå n t urki sk a batterier och infanteriavclelmn gar fortsatta. sm 

vä g, som fö rde dem längs nordstranden t ill Kilid Bahr. dDå~~~ ;~~l~~ 
mod 23 knops f art, ledo de blott föga skada av denna el . 1 1 1 

Bal{r fas tna de Spica h olt oförmodat för en kort stund mot en st~l-

t . s Denna omständighet i förening mod det faktum, att man v1d 
!OS . h 

dt längre framträngande skulle ha att passera mycket tr ånga oc 

takt iskt fa rliga ställen, som voro väl bolysta av strålkastare och be

s trökos av den fientliga elden, samt vidare att elen inom synhåll va

rande t urkiska eskadern blivit alarmerad och hade sina strålkastare i 

gång- detta allt föranledde commendante Millo a~t- ~å m.~cket mer 

som hans uppgift redan var löst - vända och antrada aterfarden med 

sin a torpedbåtar. U n der återvägen passerades de f arliga områdena 

n1· en och en i sänder, uneler det att de på bortvägen tillryggalagt 

största dPlen av vägen i form ering. Utan att ha lidit vare sig n ågra 

vikt igarP sk adot på materielen eller förlust av personal, uppnådde de 

kl. 2 på morgonen sina vid inloppet till Dardanellern a kvarlämnade 3 

fartyg och återvänd o tillsamm an med dessa till Stampalia. 

Under den följande tiden inskränktes flottoperationerna i Ege

iska haYet något för att t urvis bereda fa rtyg och besättningar n ågon 
vila. 

T slute t av juli boslöts äntligen definitivt , att Zuara skulle in

taga~. Fördenskull lade sig sk oldivisionen, förstärkt med sjökrigs

skolPdivisioncn, jämte några fr ån Tripolis och Sicilien avsända trans

po rt ånga re elen 4 augusti utanför Zuara, besköt staden och l ands~tte 

Påföljande morgon lant trupper och sjöfolk ost om densamma. Flen

den gjorde intet motstånd, vare sig mot denna landstigning, vari ele

ve rna vid sjökri gsskol an deltogo, eller mot intagandet av Zuara. 

Efter inta o·andet av Mi srata och Zuara var så att säga hela 
o 

*) Hertigen av Abruzzerna h ade befordrats till viceamiral och er

JJåll it ett annat befäl. 
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lybiska kusten i Italiens besittning. De operationer, som företogas här

efter, såsom slagen vid Derna (den 14 och 17 september) och Zanzur 

(20 september), vari enstaka fartyg deltogo med sin artillerield, kunna 

betraktas som första åtgärder i ändamål att utbreda det italienska 
militäromr ådet till det inre av landet. 

J ämsides med sjökrigsoper ationerna hade upprättandet av gnist

stationer, vilka arbet en alltid utfördes av marinens personal, fort

skr idit. Inom få månader efter krigsut brottet var stationen i Derna 

åter i arbete, och nya stationer h ade upprättats i Benghasi, Horns och 

Tripolis; förut hade de med särskilt starka apparater försedda slag

skeppen varit förlagda i en kedja mellan Lybien och Italien fö r att 
överföra meddelanden. 

Italien är elen första makt, som kunnat pröva en luftflotta i krig. 

Resultaten överstiga måhända de förhoppningar, m an vågade hysa. 

Luftskeppen i Lybicu stocl o uneler befäl av sjöofficerare och voro till 
stor nytta. 

Kriget :förde med sig mycket arbete för de kungl. varven, som 

voro sysselsatta ej blott med flera nybyggnader och en genomgripande 

reparation av »San Giorgio », utan ock så h ade att t illverka otaliga 

flottar för truppernas utskeppning, att utrusta utrangerade fartyg och 

för krigsändamål rekvirerade handelsångare, att reparera i tjänst va

rande fartyg och båtar och att ist åndsätta de från fi enden tagna far
tygen . 

Allt som allt höllos under hela kriget samtidigt i t jänst: 39 slag

skepp, kryssare och kanonbåtar, 30 trängfartyg av olika slag, 12 under

vattensbåtar, 23 jagare, 55 torpedbåtar, Hl kust-torpedbåtar, 6 hjälp

kryssare, 2 lasarettsfar tyg och 1 ammunitionstransportfartyg. 

För att erhålla besättningar t ill alla dessa fartyg måste man t ill

kalla en del av den för landtjänstgöring avseelda personalen. F artygs

besättningarna h ade ett ansträngande arbete för att flottan st ändigt 

skulle inneha elen högsta grad av k rigsberedskap. F ör maskinperso

na len omväxlade vakttjänsten oavbrutet med r engörings- och repara

tionsarbeten, under det att h ela den övriga besättningen var natt 

måst e hålla vakt vid kanonerna, ständigt beredd att avslå torpedanfall. 

I synnerhet i Egeiska havet måste de italienska fartygen städse vara 

beredda på anfall av den t urkiska eskadern eller dess torpedbåtar, 

vilka voro modernare och mer snabbgående än de italienska. Den 

höga pliktkänsla och det goda kamratskap, som besjälade de italienska 

besättningarna, kommo dem att tåligt uthärda de stora ansträng
ningarna. 

l3etrakt a r man nu h ela det krigsarbete, som Italien utförde i 
Lybien, så märker man, att det nästan uteslutande bestod i samverkan 

mellan arme och flotta. F lottan, som dessutom hade att p å andra 
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. kådeplatser lösa uppgifter av rent maritim natur, har därvid' 
kflgss 1 ·u väl förberedd den var för en dylik uppgift genom de i 
,·sat, un . . .. . 

'
1 'd före tagna samövmngarna med armen. Den fullstandrga en-

fredstr ådd .. d 
· .. t m rådde och de glänsande resultat, som uppn es, aro me 
[·ak ' so ' . c:. t källa till stolthet för Italiens arme och mann. 
rat a ~~aliens folk må besinna, vilken styrka för landet en alltid strids

.. ·d· o- flotta är, som, varthän den än m å beordras, kan försvara 
fa r r., · 'd t · l 'kt h f .. 

l. s rättigheter t ill sjöss. Flottan å sm sr a ve sm p 1 oc or-
Ita ren 'f .. t 
beredor sig med flit och ih ärdighet »på den stora uppg1 t, som van ar 

densamma i framtiden>>. 
v. D. 

Meddelande från främmande mariner. 
(Avslutade den 25 januari 191 3.) 

Ryssland. 

f artygsbyggnad. I häfte 5 år 1912 av denna tidskrift omnämn

da, i det s. k. lilla flottprogrammet ingående fartyg, skola samtliga 

utom tvänne pansardäckskryssare på 4,300 tons byggas inom landet . 

Dessa kryssar e äro avsedda för utbildning av m askinpersonal 

för de övriga t ill byggnad anbefalld a fartygen och böra på den grund 

snarast vara tillgängliga. Då inga färdiga sådana kunna få köpas och 

då de ryska varven bygga för långsamt, har man vänt sig till firman 

Schichau i Elbing vilken åtagit sig deras byggande t ill den 15 juli 

1914, efter mönster av den tyska Kol berg-typen och till ett pris av 

3,500,000 rubel vardera. K ontrakterad fart är 27,5 knop. 

De fyra slagkryssarna s kol a utföras på de ±ör detta än.clamål ut

vidgade Amiralitets- och Baltiska varven, två på varje och hll ett pns 

av cirka 45 mill. rubel vardera. Den :Z5 november 1912 stapelsattes 

de fyra fartygen och erhöllo namnen Borodin o, Navarin, Ismail och 

Kinburn. Byggnadsticlen beräknas till fyra år. Enligt ~enaste upp

gifter skola de erhålla ett deplacement av 32,500 tons, en längd av 22& 

meter och en bredel av 30,5 meter. Maskinerna skola utveckla 66,000 

hästkrafter . 
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Fyra pansardäckskryssare på 6,500- 7,000 tons avsedda för Öster. 

-sJon skola byggas, två hos Futiloff i Petersburg och två på ryska bo. 

lagets i Reval under uppförande varande varv. Kostnaden blir om

kring_ 8,300,000 rubel för varje fartyg. Längd: 100 m.; fart: 30 knop; 

-däckspansar: 75 mm. ; bestyckning: 15 st. 12,7 cm. kanoner. 

D e båda för Svarta havet avsedela pansardäckskryssarna av sam. 

m a typ skola byggas p å de förenade varven i Nikolajeff. 

27 för Östersjön avsedela jagare, vilka beräknas komma att kosta 

2 millioner rub el vardera utom artilleribestyckningen, äro fördelade att 
byggas på följ ande varv: 

6 på Metallfabriken i P etersburg; 8 hos ryska bolaget i Reval ; 

8 hos firman Lange-Becker i Reva] och 5 h os firman Ziese i Riga(?). 

Av de 12 undervattensbåtarna på 1912 års program skola 6 byg

gas på Baltiska varvet i Petersburg och 6 hos Petersburgsfirman Less

ner-Nobel, vilken för detta ändamål uppför ett nytt varv i Reval. 

Nyssnämnda varv äro emellerlid icke r ent ryska utan kooperera 

m ed och erhålla hjälp av vissa utländska dylika, enligt följande: Futi

loff- Blohm & Voss (Tyskland); R ys ka bolaget-Creuzot (Frankrike) 

{)Ch Vulcan (Tyskland); Lange & Becker- Normand (Frankrike); Ziese 

-Schichau (Tyskland) och Baltiska varvet- Vickers & Bro-wn (Eng
land). 

En del m askiner byggas helt och hållet i utlandet. 

Budgetförslag. Av i h äfte 6 år 1912 av denna tidskrift nämnd sum

ma- på 59 mill. rubel - avsedd för ut förand e av det s. k. lilla flottpro

grammet, skola 39 mill. användas för byggande av stridsfartyg, 4 mill. 

för byggande av trängfartyg, 8 milJ. till artilleri- och torp edmateriel 

{)Ch 7 mill. rub el till utrustning av sjöministeriets varv och verkstäder. 

Revals örlogshamn. Staden Reval med kringliggande område, 

{)Infattande öarna från Odensholm till Pedasaari. strandlinjen från Ro

gervik till Kolleovik och fastlandet intill cirka 30 km. avstånd från projek

terade befästningar har förklarats för operationsbas för armen och 
fiottan. 

På grund h ärav är det hädanefter förbjudet för utländsk under

såte att besitta, bruka ell er förvalta fast egendom i nämnt område. 

P å Nargön , där enligt förljudande befästningar skol a anläggas, 

har förbud utfärdats att utan s tationsbefälhavarens i Reval tillstånd 

uthyra bostad. All kommunikation m ed och omkring denna ö har 

likaledes s tällts under dennes kontroll. 

Personal. Vice- och konteramiralsbeställningarna hava ökats 
från resp. 16 och 26 till 18 och 29. 
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Till konteramiraler hava utnämnts: ch eferna för 1 :a och 2:a 

. ·fl ttiljerna i Östersjön kap tenern a av l:a rangen, Schtorre och 
Jagar o 
J{urosch. 

Aviatik. U nder det gångna arb etsåret (" /Il 1911- 21 /11 1912) har 

l . 1gsskolan i Sevastopol utexa minerat fö ljande flygare : 32 offi-
Juftseg n · h 

armen, 8 officerare av fiottan, 27 underofficerrue oc 10 av 
.cerare av 
manskap et. 

Utrangering. Det sisti!dne höst i finska skärgården grun_dstötta 

.avisofarty get (f . d. torpedb åten ) n:r 136 har strukits ur fartygshstan. 

Censurbestämmelser. Nyligen hava utfärdats en del censur-

b t .. meJser angående armen och flottan. · Enligt dessa får beträf-
es am . · · · t' 

fande flottan p ressen icke utan senatens eller s jöministe:tets mttta tv 

-eller efter deras tillstånd publicera uppgifter rörande stndsbereds~ap, 

reparations- och byggnadsarbet en, besty ckning, militära och naut.tska 

e()'enskaper hos projekterade och und er byggn ad varande fartyg, mangel 

-o~h beskaffenhet av militära förråd i land och ombord, ökad arbets

intensitet på varv och verkstäder, förberedande åtgärder för beställ

ningar för fiottans räkning, avsikt m ed, till stå~cl hos o~h arb eten_ p å 

befästningar, hamnar och operationsbaser, skJutmngar, stnds- och kngs

övningar s·a mt mobiliseringar, inskränkning i permissio~ och kvarhål

lande i tjänst av marinen tillhörande personal. befraktmng av handels

far tyg och koncentrering av dylika i hamnarna samt åtgärder, som för 

m arinens räkning vidtagits utomlands . . 

Tyskland. 

Ny kejsaryacht För året 1913 upptager budgeten u tom förut 

fastställda fartygsbyggen även ett första års anslag av 5,000,000 mark 

till en ny >Hoh enzollern •. 

Nytt flottflaggskepp. D et nya flottflaggskeppet >>Friedrich d~r 

Grosse. har utfört sina profturer. Maskinproven utfördes under dåhg 

väderlek. Under de förberedande skjutförsöken visade fartyget sm å 

~.-örelser i sj ön oaktat sjögången . 

Slingertankar. Enligt •Pro ceedings • lära alla tyska pansrade 

fartyg sedan dreadnought-mran vara försedda med Frahms slingertan

kar. Det första fartyg, där dessa tankar installerades, var pansar-
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kryssaren Scharnhorst, byggd på Blohm & Voss' varv, uti vilken :firma. 
d:r Frahm är en delägare. 

Farten på tyska slagskepp. (Efter •Proceedings •.) Slagskep

pet >Kaiser>, som är försett med Parsons turbiner, har på mätta milen 
uppnått .en maximifart av 23,6 knop. 

Som jämförelse n ämnas här nedan farterna hos de största slag
skeppen i här nedan n ämnda fem stormakter: 

Tyskland: >> Kai ser- . ............ ..... .. ......... ................... ... .. .. 23,6 knop. 

England: »N eptune» ....... . ....... ... .. ...... .. . .... . ........ .... .. ...... 21 ,s 

Förenta Staterna: > Utah> ...... .. ............. . .... ... .. .. ..... ........... .. 21,6 

Frankrike: »Voltaire » ....... .. ... ...... . . ..... ... . .. . . ....... ... .......... 20,7 

Japan: »Kawachi> ............ ... ........ ..... .......... . .................. 20,5 

Denna tabell visar, att »Kaiser» har ett hastighetsöverskott av 
I,s knop över sin närmaste m edtävlare. 

Olyckshändelse. I Kielertjord en inträffade den 2 november vid 
en övningsminering en svår olycka. 

En ångslup från pansarkryssaren »York• hade lagt ut ett min

svep, varvid den elektriska minkabeln trasslade in sig uti propellern . 

Vid försöken att klara kabeln exploderad e svepets sprängbehållare och 

dödade på stället en kaptenlöjtnant och en torpedstyrman, under det. 

att en löjtnant och en torpedmatros blevo svårt skadade. Ångslupen, 
so m sprang läck, kunde do ck bärgas. 

Undervattensbåtshamn. Vid Friedrichsort planeras by ggandet. 
av en undervattensbåtshamn. 

Minfartyg. Den lilla kryssaren >Arcona• upptages numera bland. 
minfartygen samt har stationerats i Emden. 

En del smärre ändringar för dess nya användning torde hava. 
verkställts. 

Flygväsend e. Det nya luftskeppet »L. l ' företager regelbundna. 
övningsturer från luftskeppshallen i J ohannisthal. 

En täflingsflygning med flygmaskiner ägde rum i slutet av ok

tober vid marinflygstationen i Putzig. Samtliga flygare gingo upp med. 
passagerare. 

Norge. 

Budgeten. Årets budget utvisar en slutsumma av 6,958,000 kr. , 

eller omkring ti95,000 kronor mer än vad som beviljades förra året. 
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• ts övningsansl ag är ökat med 1!:15,000 kronor. Denna merut-
.Are bå bl ' r·· a· 

Va .. sentligen I) å att tre nya unelervattens tar I Va ar Iga 
·tt beror • 

g
1 

r nästa år. Undervattensbåtarna beräknas vaTa 1·ustacle hela a1·et. 

uncle övningarna i övrigt föreslås att anordnas som föregående år, 

f .. . tsättes rustning av ett större antal torpedbåtar. 
dock oru · · · · k Il el ·n 

Hittills har årligen cirk a 700 värnphktige vant m a ~ e t1 

·· · g vid flottan Efter senaste ökning av flottans matenel bhr 
t]·änstcronn · . . .. 

0 
t 1 för J·nappt och därför fö r eslås i år de värnpliktiges okande detta an a ' 

till 930. · 1 ·11 
Ordinarie nybyggnadsanslaget föreslås ökat från 1,2 til 1,6 mi . 

Av detta belopp är största delen r edan bundet till färcl igbygkronor. 
gandet av redan påbörjad fartygsmateriel och enelast 187,500 kronor 

äro disponibla för nya arbeten . . ... 
Av detta belopp föreslås 150,000 honor t1ll påborJanclet av ett 

minutläggningsfartyg och 37,500 kronor till anskaftandet av ett hyJro

aoropl an. 

Aviatik. Genom nationalinsamling :fick den nor ska flottan redan 

sommaren 1912 sitt första ffiroplan som nu blivit ändrat t ill flygbåt 

och som ovan nämnts begäres nu anslag t ill inköp av ytterligare en . 

Norska flo ttan har redan två utbildade flygare. 

England. 

Mari npolitik. (Efter >Marine-Rundschau».) Marinbudgeten för 

året 1912-!3 uppgick till c:a 800 milJ. kronor och var från börj an 5,s 

mill. mindre än det för egående årets, men ökades seelermera genom 

en efterbevillning av Hi mil!., så att elen nu med 12,2 mil!. kronor 

överstiger budgeten för 1911 - 12. 
Såsom byggnadsstandard har regeringen tills vidare fastställt 

grundsatsen: 60 procents överlägsenhet av »Dreadnought-fartyg över 

den tyska flottan. 
M.r. Churchills personlighet h ar tryckt sin stämpel på det sista 

å rets marinpolitik. . 

Sedan den tid då amiralen lord Fisher stod i spetsen för ami-ra

litetet, hava aldrig' p å ett år så talrika och betydande organisations

förändringar påbörjats so m uneler år 1912. 

De flesta åtgärderna avse: l ) höjandet av krigsberedskapen och 

2) koncentreranclet av stridskrafterna i h emlands farvatten. 

De viktigaste förändringarna äro följande: 

l. :Förläggandet av Medelhavseskadern t ill Gibraltar och Atlant

flottan till hemlandet. 
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2. Upprättandet av •Naval ·war Staff·. 

B. Nyindelning av stridskrafterna för Medelhavet. 

4. Återvändandet till systemet >Continous commission>. 

5. Beredandet av möjlighet för underofficerare att vinna offi-
cersbefordran. 

6. Ny arbetsfördelning inom amiralitetet. 

7. Upprättandet av •Hoyal Flying Corps.> 
8. Ett mildrande av disciplinstraffen . 

9. Förbättrande av lönevillkoren för underbefäl och manskap. 

Artilleri. Den väsentligaste nyheten är återinförandet av det 

medelsvåra artilleriet. De på stapeln liggande fartygen erhålla medel

svårt artilleri i pansrade midskeppskasematter på övre däck. 

Hamnar och varv. Byggandet av Hosyth fortskrider så hastigt 

att denna operationsbas redan i slutet av 1913 torde vara till största. 

delen färdig. Den ursprungligen för Portsmouth avsedda 20,000 tons 
koldepoten kommer att förläggas dit. 

I alla större örlogshamnar äro upprättade eller kommer att upp

rättas anordningar att bereda fartyg och båtar möjlighet att hastigt 

komplettera sina förråd av flytande bränsle. Även upplägges stora. 

kolförråd för att säkerställa flottan i händelse av kolstrejk. 

På alla varv härskar ökad verksamhet med nästan ständigt över
tidsarbete även under nätterna. 

Scapa Flow på Orkney-öarna avses att bliva stödjepunkt för 
lätta stridskrafter. 

Organisation. Enligt den nya organisationen av Home Fleet. 

har högste befälhavaren ej den omedelbara lerlningen och utbildnin

gen av en viss eskader eller division. Han övertager befälet över 

samtliga eskadrar endast då de äro förenade för utförande av gemen
samma evolution er, krigsövningar o. d. 

För utbildningen av de enskilda divisionerna äro de kommende
rade viceamiralerna ansvariga. 

Undervattenssignalering. Slagskeppet Neptune verkställde un-

der den tredje veckan i oktober under en färd från Scapa Flow till 

Portland försök med signalering med undervattensklocka. I dessa öv

ningar deltogo olika fyrskepp vid ostkusten. Ändamålet med försö

ken var att prova apparaten med avseende p å dess användbarhet för 
krigsbruk. 

Hesultatet visade, att detta slags signalering var av stort värde· 

vid d!sig väderlek, och att man medelst undervattenssignaleringen 

kunde fastslå riktningen mellan de signalerande fartygen. 
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Onisttelegrafering. Amiralitetet har utarbetat. förslagsbestäm 

övningsgnistsignalering mellan engelska kngs- och handels --
Jnelser för 1 kl 8 9 f h 

övningar skola äga rum dag igen - . - ,15 • m. oc 
fartyg. Dessa 

, så snart ett ensamt engelskt örlogsfartyg anträffar ett 
- D 15 e. m. , 2

>

30 

1 J· t hannelsfartyg inom sin gnistvidd. 
enge s' 

Olyckshändelser. Vid en nattskjutning från jagaren >Acorn• 

kreverade en 10,2 cm. granat, då den lämnade kanonmynningen . 

Själva jagaren skadades betydligt, en man dödades och ett flertal 

sårades. . 
Å sk jutplatsen vid Shoeburyness inträffade helt nyhgen en ~x-

. av en 3'1 3 cm kanon vid provskjutning av granater med hog-
ploswn ' · o 

explosiv laddning. Sexton man sårades: därav fyra o styc~en svart. 

Bitar av kanonrö1·et återfunnos p å 3-4 kilometers a vs tand fran olycks

plats en. Olyckan skedde vid andra skottet. 

Torpeder. Det nya slagskeppet »King Georg V » utrustas med· 

torpeder av 53 cm. kaliber. 

Torpedförbandens förläggning. I Lamlash upprättas -~n ny 

undervattensbåtsstation. En ny fördelning av stödJepunkterna for tor

pedfartygen vid Englands ostkust är planerad. 

Efter genomförandet av denna plan skulle fördelningen av jagare,. 

torped· och undervattensbåtar därstä des bliva följande: 

Invergordon: 16 jagare (ständigt i. tjänst); 
D undee : 20 jagare (ständigt i tjänst) och 12 u. v. b.; 

Rosyth: 20 jagare (ständigt i tjänst) och 24 jagare med stam-

besättningar ; . 
Harwich: 16 jagare (ständigt i tjänst), 23 Jagare med stambe

sättningar och 12 u. v. b.; 
Sheerness: 12 jagare med stambesättningar och 20 torpedbåtar 

med stambesättningar. 

Undervattensbåtar. Beträffande de under byggnad varande un

'd 700 
dervattensbåtarna av >E »-klassen uppgives att desamma VI 

800 
tons 

15 
deplasement skola uppnå en fart av resp. 10 knop. De erhålla 4 tor-

pedtuber och 2 st. 7,6 cm. kanoner i sänkbara lavetter samtförses med 

petroleummotorer i stället för de hittills brukliga gasolinmotorerna. 

•F •-klassens undervattensbåtar bliva betydligt större (1,200 ton) 

och beräknas skola göra 20 knop i ytläge och 12 knop i undervat
ten~läge . 
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Diverse. Vickers bygger förbränningsmotorer för ett oljetrans
portfartyg på 8,000 tons. 

Den för kort tid sedan i Portsmouth byggda flytande dockan. 

med 40,000 tons lyftkraft prövades framgångsrikt den 31 oktober 1912. 

För att docka •Mpnarch•, som hade fullt kolförråd behövdes om

kring 4 timmar. Intagandet i dockan ägde rum vid stark vind fråu 
sidan. 

Flygväsen. Ett flertal sjöofficerare och även en marinintendent 
hava erhållit flygcertifikat. 

Den engelska flottan har skaffat sig en flygbåt av Donnet-Le
veque-typ. 

Flygbåtsstationer äro anlagda på Isle of Grain (Themsen-myn

ningen ), vid Harwich, vid Cleethorpe (Hum ber-mynningen) samt vid 
Rosyth (Firth of Forth). 

Nybyggnader. Försenandet av en del krigsfartygsnybyggnader 

har väckt stort uppseende såväl i parlamentet som pressen. På en 

fråga i parlamentet angav Mr. Churchill f ördröjningar i de olika far

tygens byggnadstider, vilka i tabellen meddelas här nedan. 

Fartyg. Kontraktsenlig Verklig 
leveranstidpunkt leveranstidpunkt 

>Conqueror>. . 31 mars 1912 november 1912 

•Prin cess Royal> l 1912 november 1912 

•Queen Mary•. .. ............ 2 19 13 maj HJI3 

»Audacious »...... .... .... .... 16 januari 1913 september 1913 

»Centurion • .. .. .... . .. . ...... 16 januari 1913 april 1913 

>Delhi> ......... . .... ......... 14 februari 1914 maj 19 14 

·>Tiger> . .. . ..... ........... ... 31 mars 1914 _ maj 19 14 

•Australia» .................. 30 sept. 1912 april 1913 

•New Zealand.. ... .......... 30 sept. 1912. januari 1913 

Ett vidare ingående över orsakerna till försenandet av far tygs

byggandet betecknade Mr. Churchill såsom icke överensstämmande med 
de militära intressena. 

Training Squadron. Den nuvarande »training squadron », be-

stående av bl. a. 3 stycken pansarkryssare, skall erBättas med 8 st . 

äldre · pansarkryssare av Edgar-klassen, med Queenstown som bas. 

Omförläggning. Till Pembroke station h ar förlagts 3 slagskepp 
-och 3 kryssare av III flottan. 
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Frankrike. 

flottlagen. År 1912 har för Frankrike medfört antagandet av 

den länge fördröjda flottlagen. 
Flottlagsfrågan förbereddes redan för 2 år sedan av dåvarande 

111
arinministern, den nuvarande högste befälhavaren över flottan, vice· 

amiral Bom\ de Lapeyrere. Han fick dock ej själv fullborda sitt verk , 

utan blev det den nuvarande marinministern Delcasse förbehållet _ att 

bringa denna viktiga fråga i hamn. 
Den franska flottlagen innehåller, att en slagflotta skall skapas 

bestående av : 
28 slagskepp, 
10 slagskeppskryssare och 
52 oceanjagare. 
En i pressen under senare tid ofta förekommande schematisk 

överbli ck över de olika l ändernas flottor i Medelhavet framvisar en 

avseviird fransk övervi kt i styrka över de förenade italienska och 

-osterrikiska flottorna. 
Allt efter som de österrikiska och italienska flottprogrammen 

komma till utförande i och med att » Viribus-Unitis »- och »Dante•

klasserna bliva färdigll. uti respektive länder, minskas dock år från 

år denna franska överlägsenhet. 

stridsberedskap. Högste befälhavaren, viceamiral Boue de 

J~ap eyrere driver ett energiskt arbete för reorganiserandet och övan

det av de franska sjöstridskrafterna och utnyttjar han varje tillfälle 

att srtmmandraga honom. underställda fartyg ti ll gemensamma övnin

gar. J~fter III:e eskaderns inträffande i Medelhavet hava två strids

övningflr med hela den samlade flottan utförts. 

Krutfrågan. Efterdyningarna från denna affär förmärkas ännu 

uti den franska pressen. 
::\L Benazet, marinens budgetsrapportör, har i detalj undersökt 

orsakerna till de sista krutolyckorna i franska marinen och dessutom 

de huvu dsakliga åtgärder, som synas honom nödvändiga för att uppnå 
säkerheL. 

Han säger i sitt undersökningsprotokoll bland annat: 

I den organiska kemien är mycket mer än i den oorganiska ma

terielens renhet av betydelse för slutproduktens godhet. I övrigt äro 

blandn ingsproportionerna och blandningstemperaturen av stor vikt. 

I fråga om renheten av den bomull, som användes till det franska 

krutet, äro de av staten uppställda fordringarna allt annat än tillfreds
s tällande. 

Tidskrift i Sjöväsendet. 7 
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Medlet häremot är att icke använda annat än sådan ma~eriel 

som efter kemisk analys befunnits. fullgod samt betala ett pris härfö; 

i proportion till varans godhet och ej som nu alltid .giva leveransen 

till den lägst bjudande. 

Vidare anser han, att för ökandet av krutets stabilitet bör det 

framtida krutet erhålla diphenylamin som stabilisator. 

Undervattensbåtar. En del olyckor eller olyckstillbud hava u n

åer senare tid inträffat på de franska undervattensbåtarna. 

Undervattensbåten »Foucault• intog plötsligt, då den med 6 

knops fart framgick på 25 meters djup, ett läge, bi ldande 36 graders 

vinkel mot horisontalläget med förstäven pekande nedåt. Den berör

de botten på 30 meters djup , m.en lyckades efter avlägsnandet av den 

förliga barlasten genast utan vidare haverier åter komma upp till vat

tenytan. 

>Euler> rammade på grund av en felaktig manöver molon i Cher

bourg. Haverierna på båten tyckas vara ganska allvarliga. 

Den l november uppstod eldsvåda ombord på den i hamn lig

gande >Francais •. Elden spred sig fort. Befälhavaren lät genast ut

rymma båten, lät lufttätt stänga alla luckor och sänkte båten mitt i 

hamnbassängen. Efter en halvtimme var elden släckt. 

•Newton» rammade, uneler det att den gick i övervattensläge, 

kryssaren •Friant» utan att erhålla svårare skador. 

Dessa under senaste tiden förekommande unclervat.tensbåtshave

rier hava föranl åtit olika tidningar att underkasta de för handen va

rande lyftnings- och räddningsanordningarna en ingående prövning. 

De franska Undervattensbåtarne äro nu förseelda med lyftstroppar. 

En dubbeldocka är under bygguad i Cherbourg, avsedel speciellt 

för lyftande av undervattensbåtar. Enskildheter häröver äro dock icke 
bekanta. 

P å undervattensbåtarna >Clorinde» och »Cornelie » inbyggas ett 

slags tillflyktsrum, »le systeme de Sas», till vilket besättningen vid 

olyckor kan draga sig tillbaka. Beträffande dess konstruktion känner 

man do ck ännu inga detalj er. 

Undervattensbåten »Amiral Bourgeois • löpte elen 7 november av 

stapeln från varvet i Rochefort. Båten, som i ytläge har ett deplace

ment av 555 ton, har uneler byggandet unelerkastats ett flertal nöd

vändiga ändringar. Den är 56 m. lång, 5,52 m . bred och försedel med 

7 st. tm·pedtube1·. Besättningsstyrkan uppgår till 25 man. 

Skjutförsök. Den 27 sept. började en del skjutförsök mot den 

gamla pansarkryssaren Neptune. För detta ändam ål hade pansarplat

tor av samma styrka som de nya kryssarnas sidapansar inbyggts på 

N ep tun e s sida. 
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Neptune förankrades sedermera mellan ett par små öar utanför 

b tll·<Y Skjutförsöken började med en l6 cm:s kanon med recluce-
Cber o ö' • 

l eldning på 400 meters avstancl. Pansargranaten genomträngde 
rad a 

saret och exploderade på baksidan. 
pan Den 28 fortsattes försöken med 24 cm:s kanoner mot pansar

• tar som uppställts på däck. P rojektilerna exploderade sedan plå

pla 'enomträngts. varvid en skilda sprängstycken anträffades på den 
ten g · . 

11 
kilometer avlägsna ön Pelee. 

e Den :J oktober fortsattes försöken, denna gång med en 24 cm:s 

kanon !rån J?ort de Caplain. Efter första och enda skottet iakttog 

1 att :?'{ eptune häftigt kr ängde över åt babord för a t t sedermera roai , l. ...._ ~ 

hastigt sjunka på 6 meters djup . 

Spanien. 

Utförandet av flottbyggnadsprogrammet från år 1908 (3 slag

skepp på 15,700 ton, 4 kanon båtar på 800 ton, 3 jagare på 370 ton och 

24 torp edbåtar på 180 ton) fortskrider ondast långsamt, om också på 

sista tiden byggandet av slagskeppen påskyndats. 

Det fö rsta slagskeppet »Espania» gick av stapeln den 5 februari 

1912 efter 26 m ärraders byggnadsticl. 

Det nya spanska flot tbyggnadsprogrammet omfattar byggandet 

av ytterligare 3 slagskepp på 21,000 ton, 2 kryssare på 5,000 till 6,000 

ton , 9 jagar e och 3 undervat tensbåtar. 

Italien. 

flottbyggnadsprogram. Planerna för nybyggnaderna avse i 

första hand skapandet av en stm·lc och homogen slagskeppsfiotta. Slag

skeppet •Dante Alighiere>> är redan färdigt, och dess tre systerfartyg 

•Con te di Cavoun, »Giulio Cesare• och >Leonardo da Vinci» m ed ett 

deplacement av 22,000 ton och en bestyckning av 13 st. 30,5 cm., 18 

st . 12 cm. och 24 st. 7,6 cm. kanoner skola bliva färdiga i september 

l913. ~'ill s ommaren 1914 räknar man på färdigbyggandet av »Duilio » 

och »Doria», vilka äro en förbättrad Cavom·typ och i stället för för

ntnämncla 12 cm. kanoner komma att förses m ed 15,2 cm. kanoner. 

::"'?tgra stora och snabba slagkryssare ämnar Italien icke bygga, 

dels på grund av landets strategiska läge, dels på grund av dessa far-
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tygs stora kostnader. Däremot upptager byggnadsprogrammet 3 små 
kryssare. 

, För ko_mpletterandet av den genom kriget starkt m edtagna tot

ped~atsmatenelen h ar en särskild kredit pä cirka 10 milJ. kronor blivit 

bevrlJad. För denna summa avser man att bygga jagare på 900 ton 

med ;örbränningsmotorer och 32 knops fart. Redan förut äro lU ja. 

gare a 700 ton och 40 torpedbåtar å 130 ton un der byggnad . Av dessa 

.senare äro red an 13 levererade. 

. ~n talet undervatten sbåtar uppgår nu till 16 stycken och skall 

vrd mrtten av 1913 vara uppbringat till 20 stycken. De under bygg

nad varande undervattensbåtarna äro fö r sedda med 6 t01]Jedtube1-. Vid 

det fortsatta undervattensb åtsbyggandet kommer det nuvarande hög

.sta deplacementet å 400 ton att höjas t ill 500. 

Grekland. 

Ett föregående år avs lutat kontrakt med Vulcan i Stettin om 

byggan~et av en pansarkryssare på 13,500 tons, 6 torpedbåtar (125 

tons, 2o knop) och 2 Jagare har efter erfarenh eterna från påo·ående 

krig ändrats därhän, att i stället för pansarkryssaren beställts e~t slag

skepp på 1!!,500 tons. 

Förenta staterna. 

Nybyggnader. Planerna till det nya slagskeppet , Pennsylvania• 

hålla på att utarbetas. Liksom på cle under byggnad befintliga slag

skeppen »Nevada» och »Oklahama • e1h åller •Pennsylvania » fyra torn, 

VIlka samtliga bliva trill ingtorn, så att fartyget kommer att samman

lagt erhålla tolf 35,6 cm. kanoner mot tio sådana på de närmast före 

gående fartygen. 

Den 30 oktober löpte slagskeppet >>New York » av stapeln från 

marinvarvet i B rooklyn. D et är ett systerskepp till »'!'exas > och har 

följande huvuddimensioner: längd 174,7 m., bredel 29 m., djupgåen de 

8,7 m. och ett deplacement av 27,0CO ton. >>New Yorln är j>Lmte ,Texas» 

det första fartyg, som har cie nya il;),G kanon erna som huvudbestyck
ning. 

Tio stycken sådana kanoner äro apterade uti fem uti fartygets 

medelli nj e uppställda torn . Det andra och fjärde tomet äro s. k över
lJöjda torn. 
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Dessutom bliver fartyget bestyckat med 21 st. 12,7 cm. kanoner, 

'l 6 cm. salutkanon er samt båtbestycknin g. Torpedbestyckningen 
4- st. •,' 

f t tar 4 s t. 53 cm. undervattenstuber. 
om a 

Olyckshändelse. På slags kepp et "Vermonb inträffade den 2 

en1 ber då fartyget l åg t ill ankars på Rampton Roads, en pannex-
nov ' 
plosion, varvid två man dödades och fyra blevo svårt skadade. 

Reservförband. Den amerikanska marinen erh åller en väsent

lig förstärkning genom bildandet av reservflottor såväl för Atlantiska 

som Stilla havskusten. I fred stid skola de bemannas med en fjärdedel 

av ordinarie däcksper sonal och en tredjedel av ordinarie specialutbil

dad och eldarep ersonaL 
Vitl övningsexpeditioner till sjöss kompletteras besättningarna. 

Båda förbanden skola vara så förberedda, att de bliva full ständigt 

strids- och sjöklara på 48 timmar . Den Atlantiska reservflottan be

står nu av 9 slagskepp , 2 pansarkryssare, 3 små kryssare och ett an

tal torpedfartyg. 

Undervattensbåtsväsen de. Marindepartementet har utgivit nya 

bestämmelser för manövrerandet med undervattensbåtar. Varje under

vattensbåt, som går ut på övning med fullt utbi ld ad b esättning, m åste 

noga angiva sitt övningso mråde, på det att andra fartyg i nödfall må 

kunn a taga reda på h onom. 
Varj e undervattensbåt, som utför övning m ed ej full t utbildad 

besättning, skall följas av en tender, en ångslup eller en annan under

vatteusbrtt . 
Utan myndigheternas m edgivande får en båt av >> A »-klassen ej 

gå ned på större djup än 18 meter, en båt av »B >-klassen eller senare 

klasser ej djupare ~in 30 meter. Senast byggda undervattensbåtar äro 

förs edda med 6 to1-pedtuber. 

Gnisttelegrafi. Marinministeriet har bestämt att krigsfartygen 

regelbundet skola träda i gnistförbindelse med kustsignalstationerna 

eller armens fästningar vid varje in- och utlöp ande ur hamn. 

En sådan 1·egelbunden signaleringsförbindelse i fredstid är nöd

vH,JJ clig, då det annars i krigstid helt säkert konuner att dröja en längre 

tJd innan fartygs - och landstation erna bliva tillräckligt samarb etade 

lllecl varandra. 
Varje befälhavare över en sj östyrka skall därför innan inlöpan

det i hamn, per gnist underrätta om si n beräknade ankomst, den un 

derlydande sjöstyrkans sammansättning m. m. 

. På samma sätt skall ett krigsfartyg, som befinner sig inom räck -

Vidden fö r en armens gniststation , träda i förbindelse med denna. 
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Japan. 

s lagkryssaren «Hieyi• har den 21 november löpt av stapeln i 

Y okosuku. >Hieyi. är systerfartyg till den hos Vickers i England 

byggda slagkryssaren >Kongo». Dess bestyckning· utgöres av 8 st. 

35,6 cm., 16 st. 15 cm. och 16 st. 7,5 cm . kanoner. 

Olyckshändelser. Ånyo har slagsk eppet ,,Jiilikasa> varit utsatt 

för en olycka. Av obekant orsak utbröt en eldsvåda i det förliga 30,
5 

cm. tornet. Under det att de i närheten befintliga fartygen skyndade 

till hjälp, sattes amunitionsmagasinen på ena sidan under vatten, var

igenom fartyget erhöll 12 graders krängning. 

Den 20 november blevo genom en krutexplosion på pansarkrys

saren >Nishin » 11 man svårt och 9 man lätt skadade. 

Nybyggnader. Nyligen beställdes i England två stycken jagare 

och Frankrike två stycken undervattensbåtar. Avsikten är att an-

vända dessa fartyg till modellbåtar vid framtida byggen. 

Turkiet, Grekland. 
(Balkankriget.) 

Två gånger, den ll:i december och 18 januari, har turkiska huvud

styrkan utgått ur Dardanellm·na och levererat batalj med g r ekiska 
t! ottan . 

Striden elen 16 decembe1· tilldrog sig enligt amiral Counclouriotis ' 
rapport sålunda: 

Den turkiska eskadern, som bestod av slagskAppen TmwghMtt

Reis, Ba1·ba1·ossa, JJ1.essoudieh, A ssar-Tewfilc och en kryssare av Ham~

dieh-typen samt 6 å 8 jagare utgick från Dardanellerna kl. 8t. 20 m . f. m. 

På omk ring 12,000 meters elistans öppnade turkarn e elden och 

b esvar ades densamma av g rekiska flottan kl. 9 t. 25m. f. m. samt nal

kades flottorna varandra till 4.000 meters distans . Grekiska flaggskep

pet Ge01·gios-Ave1·ot minskade avståndet ända till 2,900 meter och för

sökte tvinga fienden mellan tv å eldar, men då återvände g enast den 

turkiska flottan in i Dardanellerna. Fortens artilleri skyeldade turkar

nas återtåg och hejdade grekiska fartygens förföljand e. 

D e grekiska fartygen h ade ej liclit andra skador än att AveTO/, 

på villren turkarne konc entrerat sin eld, erhållit n ågra lä tta haverier å 

överbyggnaden. 

Grekernas förluster v oro: döda: l unelerofficer å Ave1·of ; sårade: 

l officer, 2 un derofficerare samt 4 man å A.ve1·o{ och en man å Spetzai. 
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fl tt Ska(lor. och fo"rluster synes även hava varit av Turkiska o ans 

. ar e b ety delse . ~ 
P1ll1 St,rielen elen 18 janua1ci. Under natten mellan den l l och 18 r e-

d t urkiska kryssaren Hamidieh åtföljd av en Jagare farvatt-
1. gnosera e . · 1-
,o ll 'l'enedos och Mavnes-öarne. På morgonen den 18 utglC' 
et me an d l . 11 

. _ 1 vud styrkan som bestod av samma slagskepp som en 6 
turkiska JU ' . . • • • 

b . amt kryssaren Ham1d1eh och 16 torpedbåtar, m Darclanel-
de-:em er s · 'Il kt 20' 

D stäfvade mot 1mbros och då den kommit t1 en pun 
]erna en d 

. · ~ 0 om Tenedos styrde g r ekiska flottan, som besto av ovan 
d1 st . -' t k t'll "t 

.: d Averot samt Hyel1·a, Spetzai och 8 jagare, ur arne 1 mo es . 
namn a · 1 · d fi tr fl t 

Grekiska amiralen rapporterar: »V l hava s agit en en I~a o -

t an och förföljt henne ända till inloppet, dit h~~ flyktade .~ o01·cl-

. Sl get varade tre timmar. A.ve1·ojs havener aro obetydliga och 
mn g. ' a 
far tvo·ets stridsvärde är oförändrat> . 

.. b Enligt uppgifter från Tenedos synes grekerna h aft fram~ång och 

.. de turkiska Biao-skeppen Bm·ba1·ossa och Tou1·ghout-Rets under 
sages b ll b • d h ft l ·a .. de 
lå t id varit inn eslutna i rök och sku e a a :;t s ags1 a nar 

. 

1

1
1

g 1110 1· Dar clanellerna Averot synes även denna gång försökt att, 
Jn Wm . .. 

begagnande sig av sin överlägsn a fart, ~vsk ä1;a _turk_arnes retratt. 

Detta henn es försö k synes hava haft framgang sa t tll Vl~a att H~nn

ilieh ej kunnat återvända till Dardanellerna utan gått till Port Sa1~. 

ILirifrån m åste hon dock gå inom 24 timmar, på grund av neutr~h

t etsbestäm melsern a och avgick kryssaren den 20 på morgonen , 6 hm

mar före fr istens utgång, Ol'h styrde ut i R öda hafvet. 

E nligt uppgifter från Konstantinopel erh öll Bcwba1·ossa en .. träff 

från Avt1·ot i gunrummet. H on hade 4 officerare och 2'7 man doclade 

och -! officerare och 78 man sårade. 

Litteratur. 

Tachenbuch der Kriegsflotten för år 1912. 14:cle å rgången. 

J. P . Lehmanns' Verlag, M~inchen. Pris 5 mark. 

Kalendern är utgiven efter samma plan som föregi\,end e år. 

I kapitlet Stlirkevergleiche är nytillkommet en grafisk framställ

ning över färdig a Dreadnoughtslagskepp och -kryssare. Av clelmngen 

liarin-Artilleri har utökats m ed en tabell över engelska Coventry 

Yerkens kanoner. 
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Artikeln Marinepolitik, Plattenplane und Schiffsbantätigkeit ä 

s~r~kilt b~lysande angående England och Tyskland och har författare1~ 
g1v1t Svenge ett erkännande~ som vi vilja ordagrant återgiva: 

>Svenska folket räknar i runt tal 5'/• mill. själar. En foster

»ländsk insamling till byggande av ett pansarfartyg gav såsom resul 

» t~t över. 17 millioner mark. Under förhållandevis analoga omstän

>dJgheter 1 Tyskland skulle en summa av c:a 200 mill. hava blivit hop
•samlade!! -- - -

.. >En~a~t denna .jämförelse är nog för att visa av vilken exempel-

dos of{e1·mlhghet det svenska folket är besjälat inför verkligt kända 

•patriotiska ändamål. Det har härigenom rest ett härligt minnesmärk~ 
>åt sin fosterlandskärlek, värdigt att tjäna till förebild för alla andra 
•nationer•. 

Kalendern intar fortfarande den framskjutna plats den numera 
nästan obestridt innehar. 

Sjöstridskrafternas or~anisation av Rem\ Daveluy. Översätt

ning från fran skan av E. Oberg. Marinlitter aturföreningens förlag. 
Pris 4 kronor. 

Arbetet utgör t r edj e delen av författarens stora verk »L'Esprit 

de la guerre naval», vilken på grund av sin i förhållande till arbetets 

båda övriga delar fristående karaktär kunnat lösbrytas från dessa och 

utgivas på svenska språket som en självständig bok. 

Boken utkom i Prankrike sensommaren 1909, d. v. s. just vid 

den tid då den franska flottan genom gick en mycket svår kris, som 

åsamkats den, dels av organisatoriska brister i dess eo·en förvaltnino· 
"Il b . b bt 

V l m nster synas förnämligast ha bestått däruti att den sjögående 

personalen nästan fullsttlndigt berövats allt inflytande på materiel och 

administration, dels genom de ständiga partistriderna för v ilka flottan 

utgjort ett tvisteföremål och därigenom blivit i hög grad lidande och 

tillbakasatt. D essa brister tyckas emell ertid hava till stor del avhjälpts 

av de båda senaste verkligt dugande sjöminis trarne, amiral Boue de 

Lapcyrere och M. Delcasse, och franska marinen går nu efter allt att 

dön:~a en .lyckligare framtid till mötes. Boken behandlar en mängd or7 

gamsatanska och tekniska förhållanden inom den franska marin en oc h 

erbjuder på grund av dessa förh ållandens i m ånga avseenden stora li k . 

het med motsvarande detalj er inom den svens ka marinen män<>"a till

fällen till jämförelser och reflektion()r, som j u st nu el å in tres~ et för 

flottan ånyo börj ar vakna i vårt land , torde vara av lika stort ·intresse 

för fackmannen som· för den intresserade lekmannen. Beträffande in

nehållet får jag i övrigt hänvisa till förordet till den svenska översätt

ningen och till boken s jälv. 
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Innehåll i åtskilliga maritima och krigsvetenskapliga 

tidskrifter 1912. 

Artilleri och handvapen. 

B.appor t cle Ja Commission mixte des pou

dres de l'armee et de la marine des Etats-

Unis ... .. ...... · · ... .............. .. .... · 

Krupps hundraårs-jubileum 
Mobile artillery in advance bases 

Consid eration of the caliber of th e main 

battery of battleships .. ............ . 

Dispersion and accuracy of fire 

strategi och taktik. 

J~a Concentration mediterraneenne 

Seemacht ........ .............. . ... . ..... .. . ..... . 

:Military value and tactics of modern sub-

marin es . ............ ........ ......................... . 

The strategic naval war game on chart ma-

neuver 

sjökrigshistoria m. m. 

Die fran~ösischen Plattenmanöver mt Nor-

elen 1012 ..... .. ...... ... ... . ........... ........ . . . . 

Die japanischen Torpedobootsunternehmun

gen im K riege gegen Russland ; Erfolge 

und Lehren .. . ..... ... .. ..... .... .... .. 

Die 'l'ätigkeit der italienisch en Marine im 

italien isch-ti'lrkischen Krige 19ll - 12 .... . 

Der Balkan -Krieg .. ..... . .. . .. .. ...... .. .. .. ..... . . . 

Die französischen Plattenmanöver vom 5. 

bis 8. November .......... . .... .. .... .. ........ .. 

L'Administra tion Centrale de la Marine sous 

l'Ancien Regime ......... .. .... .. ... . .. .. . . 

La charge d 'amiral dans la marine Irancaise 

iusrtu 'au carclinal de Richelie u .......... ... . . 

I~a guerre d'Orient .. . . . .. .. . ..... ........ .... . . 
Balkan kri <Y et 

b .. ...... .. .. ........ . ....... . . .. .... ···•· 

R. M., del 194, sid. 740. 

A. T., s id. 254. 
P. U. S. N. I. , sid. 14ö7. 

P. U. S. N. l, sid. 1595. 
P. lJ S. N. I. , si d. 1600. 

M. d. l. P . N:r 48, sid. 3. 

l\f. G. S., sid. 1583. 

P. U. S. N. I., sid. 1193. 

P. U. S. N. I., sid. 1213. 

M . G. s., sid. 1644. 

M. R ., sid. 1576. 

M. l'?,, s id. 1643. 

l\1.. R ., si el. 1650. 

M. R., sid. 1655. 

R. M., del 194, sid . ö23 

R. M., del 194, sicl. 670. 

l\L d. l. P. N:r 51, sid. 5. 

A. •r., sid. 223. 
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Kaperfregat ten >C ort Adel er> ..... .... . .... . 
~rh e war in the balkan peninsula ... . . 
La guerre des Balkans 
'The United States sh i p >Idaho• ..... . 
'The italian-turkish war ............... .. .... .. .. 

Organisation och budget. 

Budget der k. u. k. Kriegsmarine fi.'tr das 
Jahr 1912 ........................................... . 

:Etude sur la creation et l'utilisation d n gra-
de de capitaine de corvette 

Befordringsfrågan inom tiottan ......... .. 
'J' h e ship's general storekeeper ...... .. .. 
Notes on the departrnent's proposed per-

sonn el bill ...................... .. 

Fartygsbeskrivningar, skeppsbyggeri och 

farlygsmaskiner. 

N eue elektr ische Ap parate fiir Kriegsschiffe 
Notes sur la conduite et l'entretien des tur

bines P arsons des contretorpilleurs type 
•Bouclier • ............ . ....... _ ........ .. 

Le cuirasse anglais >K ing George V» 
Notes on inspection duty at shipbuilding 

vvorks .......................... . 
'_rhe Jaunching of the >New York > .......... .. 

Navigation. 

Die Peilscheibenmetbode von E. Raroni ... 
Diagram to illustrate the action of tide

gener ating force, especially the integr a
tion of the tangential component 

Star ident ification .. .. . .. ............... . 
A graphic metod for determining the alti-

tude of aeroplanes.... .. .......... . 

Luftsegling. 

Uber die Hydroreroplankonkurrenz von St. 
Malo ................. ...... .. . ................... . 

Lrber militärische Venvendung und F iih
rung des Flugzeugs fi.'t r Marinezwecke 
und ande1·e Erfahrungen vom Nordmar
kenfluge .... 

D. T. f. S., sid. 561. 
J. R. S. I., sid. 17 40. 
Y., sid. 778. 
P. U. S. N. I., sid. 1451. 
P. U. S. N. I. , sid. 1549. 

M. G. S., sid. 16G4. 

R. M., del 194, s id. 589. 
T. M., Hid. 335. 
P. U. S. N. L, sid. l4Qj , 

P. U. S. N. I., sid. 1569. 

M. G. S, sid. 1G73. 

R. M., del 194, sid. G02. 
Y., sid. 790. 

P. U. S. N. I., sid. 1275. 
P. U. S. N. I., sid. 1337. 

M. R ., sid. 1605. 

J. R . S. I ., sid. 1731. 
P. U. S. N. I., sid. 1529. 

P. U. S. N. I., sid. 1537. 

M .. G. S., sid. l 69G. 

M. R. , sid. lli1 3. 
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. t' 011 to day, and the necessity for a 
_Avla r 

national rerodynamic laboratory ........... . 

Hälso- ovh sjukvård. 

Some environmental Factors in Relation to 
Disease Afloat .................... .. .... .. 

Rättsväsende och f'örfattningar. 

La Contrebande de guerre, d'apres la de-
claration de Landres ........ . ...... .......... . 

översikt över kommerskollegii utlåtande 
över sjöfartskommit tens bet änkande ..... . 

Courts martial of t he penunsular War 
lSOU--14 .... . ... . 

DivP.rse, 

{)auserie:; sur ]'esprit militaire . 
Canses de ]'explosion du 30 J an vi er 1912 

dan s les ateliers de Nuremberg de la 
Societe des Constructions mecaniques 
d'Augsbourg-Nuremberg ........... ....... . . ... . 

Mental and moral t raining for war 
'f he U. S. n a val disciplinary bmTacks, Port 

Royal, Sout Car olina .. .. .. . .. ...... . .. ....... . 

P. U. S. N. I, sid. 1491. 

J. R. S. L, sid. 1679. 

R. M., del 194, sid. 689. 

T. M., sid. 337. 

J. R. S. L, sid. 1687. 

R. M., del 194, sid. 650. 

R. M., del 194, sid. SOS. 
P. U. S. N. I., sid. 1241. 

P . U . S. N. I., sid. 1379. 

Använda förkortningar : 

A. H. 
A. T 
A. X. U. 
D. T. f. S. 
E. 

= Annalen der Hydrographie und Maritimen Meteor ologi e. 

= Artilleri-'J'idskrift. 
= Ar my and navy Gazette. 
= Tidskrif t for Sovresen, Dansk. 
= Engin eer. 

Eg. = Engineering. 
R. Y. ) •. H . ('L'.) = K ungl. Krigsvetenskapsakademiens 

I,. ::.1. l'. 
I. ::.r. 
J. el. T. 'l' . 
J. R. s. l. 
S. R. A. 

skrift). 
= La Marine Franc;aise. 
= Illustrerad Militärrevy. 

Handlingar (Tid-

= J ahrbuch der drahtlosen T elegraphie und Telephon.i e. 
= Journal of the Royal United Service Institution. 
= The Journal of the Royal Artilleri. 
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M. d. 1. F. == Moniteur de la Flotte. 
M. R. = Marine-Rundschau. 
M. G. S. = Mitteilungen aus dem Gebiete des Seewesens. 
M. T. = Svensk MiliUlr Tidskrift. · 
N. M. = The N autical Magazine. 
N. T. = Nautisk Tidskrift. 
N. T. f. S. = Norsk Tidskrift for Sovmsen. 
P. U. S. N. I. = Proceedings of the United States Naval Institute_ 
R. A. = Revue d 'Artillerie. 
R. M. = Revue Maritime. 
S. A. 
S. T. H .I. S. 
T. F. 
T. H. 
T. M. 
T. T. 
U. S. G. 
Y. 
V. F. 

= Scientific American. 
= Svensk Tidning för Handel, IndL1stri och Sjöfar t_ 
= Tidskrift i Portifikation. 
= . Tidskrift i Militär hälsovård. 
= Tidskrift för Maskinister. 
= T eknisk Tidskrift. 
= United Service Gazette. 
=Le Yacht. 
= Vår :Flotta. 

Kungjorda patentansökningar. 
(Meddelat genom Th. \Vawrinskys Patentby rå, Stockholm.J 

Datum. 

30/11 

7/12 

7jl2 

7/12 

14/12 

l Diarii num-1 
1ner. 

1105/12 

455/12 

1626/11 

1968 /11 

2715/10 

Uppfinningens art. --~ 

Artilleripjäs ;ned omställbar vinkelaxel för hju-l 
len. Friedr. Krupp Actiengesells chaft, Es
sen- Ruhr, Tyskland. 

Anordning för utskjutning av torpeder. \Vhi
tehead & C:o, Aktien-Gesellschaft, Fiume, 
Ungern. 

Dubbelrör. Reinische Metallwaaren- und Ma
schinen-Fabrik, DL'tsseldorf-Derendorf, Tysk· 
land. 

N edslagsrör eller perkussionsanordning vid 
dubbelrör. Reinische Metallwaaren- und Ma'
schinen-Fabrik, Dtisseldorf-Derendorf, Tysk
land. 

Master av böjliga metallband. (Tillägg till p a- · 

14/12 2348/11 

l 4j l 2 1213/11 

14 /12 3383/11 

21 /12 l 1784/12 

21 u 1396/07 

28/12 2f'65/ Il 
J01X 

11 /1 1036/11 

HU 1319/12 

18 l 2568/10 

18.' 1 2345/ 10 

18/ l 3518/11 

25jl 1874/ 11 
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tentet n:r 33601). Fontana-Maste und Tri.i.
ger-Gesellschaft, m. b. H., Berlin , Tyskland. 

Anordning för utskjutning av torpeder . Elec
tric Boat Ccmpany, New York, U. S. A. 

Mekaniskt tidrör. Friedr. Krupp Aktiengesell
schaft, Essen- Ruhr, Tyskland. 

Propeller. A. J. Mahadeau de Villethiou, Paris, 
Frankrike. 

Anordning vid undervattensbåtar. Friedr. 
Krupp Aktiengesellschaft Germanuawerft, 
Kiel-Gam·den, Tyskland. 

Anordning för att införa ett brännämn e i ett 
tryckmedel, särskilt avsett för drivande av 
torpeder. Aktiebolaget de Lavals Angtur
bin, Järla. 

Anordning för multiplextelefonering och tele
grafering. G. O. Sguir, ·Washington, U. S. A. 

Säkerhetsanordning vid brandrör. Aktiebola
get Bofors-Gullspång, Bofors. 

Anordningar för telegrafering utan tråd. Mar
coni's, vVireless Telegraph Co. Ltd., London, 
England. 

Anordning för upptagande av sjunket virke. 
C. J. Naucler, Falun. 1 

P ropellerblad. Parson's Foreign Patent Co.,l 
Ltd., London. 

R edskap för uppsökande av minor. Rohn & 
Kähler, Kiel, Tyskland. 

Propellernav. O. Häbig, Harburg, a. E ., Tysk
land. 

Un der två månader från ovanstående data kunna invändningar 
llt ot llr:;:;a ansökningar ingivas till Patentverket. 

Tryckfel i 6:te häftet 1912. 

dt dt 
i'i id. 495 rad 10 uppifrån står = 15, skall vara -15 

49C 4 M. v. Krusenstjerna, skall vara M. F. v. 
Krusenstjerna. 




