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Marinen under sistförflutna året. 

I. 

Marinen vid 1913 års riksdag. 

1\.ung\. Maj: l s anslagsiiskand en a v 1913 å rs riksdag i va<i dc 
avs:'igo V. huvudtiteln hava så gott som ol'iiränclrade vunnit re
presenlalitmens bifall. De krav Kungl. Maj:t st~illde på de skat 
ledragande kunna ej heller an ses över höv1an betungande, och 
de innehu ro ej n :l g on ut veck lin g längs nya riktlinjer, va r för 
anledning till tvekan knappast kunde tänkas inför ett bifalls
yrkande till den l.;.ungliga propositionen. 

Departementet och överstyrelsen . 

. llminstab en. Riksdagen har i enligh et med Kungl. Maj:ls 
förslag på marinstabens stat för år 1914 uppfört 1,800 kr. såsom 
::tn·od e till en bibliotekarie i1vensom godkänt föreslagna besliim
m elser för åtnju tande av de j s tal en för vaktmästaren Hpptagna 

liin efiirmån er . 

Flottan. 

I fr åga om anslaget till avlöning för fJollans kårer och s ta
ter har annan förändring icke vrdlagits, iin att anslm:gel till ma
rinintendenturkåren ökal:s med 765 l;:ronor , vartill de för vakt
miistare beviljad e förmånerna av ortsti!Eigg och 15 dagars se
mester å rligen be6iknas uppgå, ii vensom 1anslaget till marin 
Iiikarkåren med 2,000 kronor , för alt de tre marinläkarna vie! 
Slockholms s tation nncler yjntermånaderna skulle erhålla för-
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sl~irkning av ytterligare en liikare. Utgifterna för viknrialser

sii!tning vid floLilans poliskår hava hittills avförts a fiirskolls

lilel, för a ll sedermera anmii las till ersilllning. Till hcstrid:mde 

av dessa utgifler har )Hl uppför ts en mwisning :l 4,500 kronor, 

varemol en å sta ten förekommande post till ink\·arleringsbidrng 

Hnderg:'\r molsvarande minskni11g, sa ,a,lt s ta lens slulsnmma iir 

oförändrad. Anslage t till resen· - och indragniugsstalet· snm l. 

bä tsmanskompan ierna ha r m in skals med k ro nor -t ,068, vada
11 

;mslagel till avlöning för flotians karer och s ialer 11nclerg:\ll en 

minskning av kronor 1,303. 

AnsJaget 1 ill flotians nybyggnacl och underhall ha r j enlig

hcl med' Kungl. Maj:1s förslag ökats med 66,5 00 kronor , av Yi l

keL belopp 34,000 kronor avses fiir ny farl~·gsmaleriel , som viin 

las hliva fiird ig under å r 19J.J., och Merstoden 3:2,500 kronor 

för herediande av semester at van ·cns daglön are. 

Förslagsanslaget lill .sjöbe,·äringcns vnpenövningar sam L bc

k?i1clnac~. och ersiitlning chi r för har i enligh et med Kungl. M aj: t s 

lurslagokals med 158,864: - kronor, vilket Leriiknals motsvara 

hehO\·eL. 

U ncleruisningsuerken . 

.-\.nslaget till sjökrigsskolan h aT ökats med 1,983 kronor 

viikeL be tingats dels av skolan s p:''lgåend e omorganisation , d el~ 

ock diirav, a lt det nm·n rande arvodet å 865 kronor t ill en ~·eda

görare anse iLs böra ulbytas moL e lt dylikt :\ 1,005 kronor till 

c n in Len elen!. 

K ustartilleriel. 

För.slagsanslaget lill kustarlilleribev~iringens vapenih·ningar 

sam L bekhidnad och ersä llning diirför har ö kals m ed 32,000 

kronor ti ll 473,154 kronor, till vi lket belopp k os tn aderna för 

191± beriiknas uppgå. 

Diverse ansfag. 

Ett ny ll förslla,gsanslag till fl y tlnin gsh j~ilp har t illkommit. 

Beloppe t uppgår till 11,000 kronor. 
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J-J ancleln . 

Ordinarie resen·ationsanslaget till lols- och fyrinrii llningen 

med livri.iddning.sanslall erna har höjts med' kronor 200,000: -

till kronor 2,000,000: - eller till d e t hclopp, vartill inkomste lt 

av fyr- och båkmedel b eräknats, och uppgar med inriikning nv 

friheter och ersä llningar kronor 409: - till 2,000,-!0\:J: - kronor. 

Anslaget till mllllisk-mcteorologisklal byrån har höjts med 

kronor GOO: - , vilken ökning iir avsedel alt tiicka den å rliga 

drift- och undcrhållskoslnadcn för en ny vallenhöjdmiilnings

s lalion och vissa andra m·liga ulgifler , som cliirmecl slå i ~am

hand. 

Ordinarie anslag. 

Departementet och överstyrelsen. 

Departementschefen 

Departementets aYdelning 
17,000: 

av Kungl. Maj:ts kansli 34,200: 

~darinförvallningen . . . . . . . . . 133,000: 

Ökning. ::\finskning. 

Marinstaben . ....... ·.:..· ·:...:.·.:..· ·:...:.·.:..:· ·:...:.· ___ 3:..:· ':..::0..:0..:0_: __ ..:..1:...,8_'0_0_: _____ _ 

Snrmna anslag till depar-

tementet och ÖYersty-

re l sen 187,200: -

Flottan . 

Ökning. Minskning. 

AYlöning förflollans k årer 

och stater .................. 5,842,292: - 1,303: -

Beklädnad åt sjömans- och 

skeppsgossek åren, reser-

vationsanslag . . . . . . . . . . . . 487,800: 

Transport 6,330,092: 



- 4-

Transport 6,3B0,092: -

N aluraunderhåll åt per

sonal vid flott an, för-
slagsanslag .......... ..... 1,751,144:-

Ersältning för rustning och 

roteri ng, förslagsanslag 8,000: -

Fiatlans nybyggnad och 
underhåll, reservations-

Ökning. Minskning. 

anslag . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 2,728,500:- 66,500: -

F lottans ÖYningar, reser-

vationsanslag . . . . . . . . . . . . 1,645,000:

sjöbeväringens vapenöv-
ningar samt beklädnad 

och ersättning därför, 

förslagsanslag . . . . . . . . . . . . 1,650,815: -- 158,86-!: -

Undervisningsverken: 

Sjökrigshög-
skolan, r eser
vationsanslag 27,225: -

sjökrigsskolan, 
reservations-
anslag ......... 39,487: -

skeppsgosse-
skolan . . . . . . ~9,520: - -

Marininten
dentskolan, 
reserva Lions-
anslag ..... . ... 9,100: -

Snmma ordinarie a nslag 

105,3:i 2: -

för flottan ... . .............. 14,218,883: -

[{ ustartilleriet. 

A Y löning för kustartillerie ls 

personal . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,402,8 14:-

Transport 1,402,814: -

1,983: -

Ökning. Minskning. 
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Transport 1,402,814: -

Bek läd nad åt kustartilleri

ets manskap, r eserva-
Lionsanslag ... ............ 150,921: -

;\ aturaunclerhåll åt per-

sonal vid l\ustartill eriel, 
förslagsansl ag . .. . . . . . . . . . :)2 1,518: -

Unelerhåll av kustartill eri-

e ls byggnader och mate-
riel, reservationsanslag ;)06,700: -

Kustartilleriets övningar, 

reservationsanslag . . . . . . 190,000: - -· 

Kustartilleribeväringens 
vapenövningar samt b e

klädnad och ersättning 

Ökning. ~linskning. 

därl'ör, förslagsanslag... 473, 1 M: - 32,000:-

Krigsövningar Yicl kustpo-
sitionerna, reservations-
anslag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,000: - · 

Summa ordinarie anslag 
för kustartill eriet.. .... ... 3,260,107: -

Diverse anslag. 

.\Jders tillägg, förslagsan-
slag .......... .... .. .. . .... . 

E rsä ltning å t officerare, 

ingenjörer och intenden
ter uneler anställning 

eller kom m endering ut

rikes, reserva tionsansl ag 

Heses tipendium å t läkare 
vid marinläkarkåren, 

reservationsanslag ..... . 

Transport 

26,700: -

1ö,O OO:-

2,000: -

43,700: -

Ökning. ~Iin~kning. 



Transport 

D i vers e behov ............. .. 

Hese- och lraktamentspen
ningar, förslagsanslag .. . 

Flyttningshjälp, förslags-
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43,700:-
Ökning. l\Iinskuing. 

22,2ö4:-

55,500: -

anslag .......... .......... . 11,000: - 11,000: -
Sjub·ård för marinen, 

förslagsanslag ........ ... . 

Up1)\'ärmni ng, belysning, 

renhållning samt tvätt 

och badinrättningar, 
förslagsanslag ........... . 

Skrivmaleriålier och ex

penser m. m. förslags-
anslag ................... .. 

Bestridande av trycknings

kostnader, förslagsanslag 

Extra utgil'ler .............. . 

Summa ordinarie diverse 

115,960: -

315,000:-

100,000: -

25,094: -
12,500: -

anslag .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 701,008: -

Sjökarleverket: 

Bestämt anslag 47,800: 
Förslagsanslag ö,OOO: -
Hese n· a lion sa n-

slag .. .. .. .. .. .. 49,000: -

Lots- och l'yrinrättningen 

m ed liJ'räddningsanstal
terna: 

Reservations-
anslag .. . .. . 2,000,000:

Förslagsan-

Handeln . 

101,800: -

4-K: -

Ökning. ·J\Iinskn ing. 

slag ......... 409:-- 2,000,409: - 200,000: - -

Transport 2,102,209:-
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Transport 2,102,209: -
Ökning. Minskning;. 

Undervisningsanstalter för 
sjöfart ............. . ...... . 

Nau tisk-meteorologiska 

byrån ...................... " 
Alderstillägg för personalen 

vid undervisningsanstal

terna för sjöl'art och före
ståndaren vid nautisk

meteorologiska byrån, 
l'örslagsanslag ....... _ ... . 

Summa ·ordinarie anslag 

186,420: -

26,100: -

13,000: --

för handeln ............... 2,327,729: -

Summa ordinarie a nslag 20,694,927: --

Extra ordinarie anslag. 

Flottan och lwslartilleriet. 

600: -

Till krigsfartygsmateriel ............... 2,500,000: -

>> skjutförsök och inskjutning av 
kanoner ................. _ ........... . 

>> försök med torped- och gnist-

materiel .................... ..... ... .. 

>> anska11ning av övningsmateriel 

!'ör utbildning i skjutning ...... 

>> anskaffning av och verkställan

de av försök med en 28 cm. 

kanon med lavettage samt am-

35,000: --

25,000: -

(-)3,360: - 1) 

munition .. .. . . . . .... . .. . .... . . .. . . . 100,000: - 1
) 

» omladdning av halvpansargra-
nater m ed hrisans~i mn e . _ .. _ ... _ 4-0,000: -

Transport 2,7()3,360: -

1
) A terstoden av förut beviljat anslag. 
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Transport 2,763,3(j0 : -
Till förbättring av proj ektilutred-

ningen för vissa pansarbåtar 100,000: 
>> a nska1Tning av torpeder och 

torped materiel (del av förut 
beviljat anslag) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80,600: -

>> anskaffning av gnistsignalma-
teriel . .. .. . ...... . . . . . . . . . .... . .... . . . 125,000: - 1) 

)) 

)) 

)) 

)) 

a nskafTning av 
t i Il vissa fartyg 

gniststationer 

a nskatlning av fl y llbara lys
apparater för sjöpositioner 
anskaffning af starid lysande 
lanternor för sjöpositioner .... . . 
a nskaWning av handmin- oeh 
bevalmingstelefonkablar för 
flottan och kustartill eri et . .... . 
anskaffning af kontraminma
teri e l för flo l t an och kust-
artilleriet .... .. ............ . ....... . 

>• anskaffande a f båtmateriel för 
minförsvaret .................. .... . . 

" i.indring av de permanenta 
mineringarna vid Vaxholms 
och Oscar-Fredriksborgs samt 

36,000: -

73,750: - 2) 

57,000: -

:H,OOO: _ :l) 

59,100: - 2) 

66,200: - 2
) 

I r l ] f""" l • l '-)0,000·. -·1) \.ar s uona as mngar. ..... .. ... . 
>> anskaiTning av brisansladdade 

projektiler till kusta rtill eriels 
grova kastpjäser .. .. .. ........ ... . 

>> a nska!Tning av moderna av
ståndsmätare för kustfä stnin-
garn a ............... .. . 

50,000: - ') 

50,000: -- 1
) 

Transport 3,622,010: -

') "\ ters to elen av förut beviljat anslag. 
2

) Första hälften av bevi lj at anslag. 
3

) Hela det bevil jade beloppet ltr 82,400 kron or. 
') , GOO,OOO 
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Transport 3,622,010: 

Ti ll anskaffning av övningsmateriel 
för kustartilleri ets utbildning i 
l . t . ·j1,-tOO·. -") s {JU mng .. .. .. .. . . . . .. .. .. .. . .. .. .. .., 

>> påbyggnad av sjömanskårens 
kasern II i Karlskrona m. m . 118,350: - 1

) 

l) elektriska anläggningar för 
marinens behov i Karlskrona 162,200: 

» ulffirande av en ångpann ecen-
tral m. fl. arbeten å Kungs-
holms fort. ..... .. . ... .. ...... . ..... . 

>! uppförande av nytt varmbadhus 
å Kungsholms fort .. ........ . ... . 

l> inredande av tvättstuga i nu-
varande varmbadhuset å Kungs-
holms fort. .......... ........ .. ... .. . 

>> inredande av sjukvårdslokaler 
å Kungsholms fort ........ .. . . .. . 

)) anläggning av vallenledning 
från Göteborgs stad till Nya 

123,938: - 6
) 

23,4~ö: --

1,565: -

15,950: -

varfvet m. m. ... ..... . ...... .. .... 104 ,000: -
11 elektrisk belysningsanläggning 

vid Nya varfvet .......... . ...... . 
» uppförande av proviantförråd 

vid Fårösunds kustposition ... 
>> permanenta kokinrättningar 

jämte inventari er inom Vax-
holms och Oscar-Fredriksborgs 
fästning . .. ...... ........ ......... .. . 

, lidsenliga lyft- och transport
anordningar å nollans van· i 

Karlskrona . .. . . ... ...... .... . .... . 

12,000: -

6,975: -

3CJ ') ·-o · -~) . , .. o . 

50,000: - 1
) 

Transport 4,311,373: -

') At erstod en av förut beviljat anslag. 
") Första hälften av beviljat an slag. 
") Hela det beviljade b eloppet är 95,000 kronor. 
') • 2J3,6G3 
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Transporl 4,311,37:1: ---

Till anordningar för förbättrande av 
de sanitära förhållandena i in
genjördeparlementets verkstäd er 
å flottans varv i Karlskrona . .. 

>> omläggning av spårnätet vid 
il ottans varv i Karlskro na ..... . 

>> modernisering och utvidgning 
av järngjuteriet m. m . Yid flot-

18,000: -

22,300: --:l) 

tans Yarv i Karlskrona .. .. .. ... 140,000:
>> tillbyggnad av bålbygganerk-

staden å flottans van i Karls-
krona .... ... ...... ................... . 

>> verkställande av muddrings
och sprängningsarbeten i yttre 
varvshamnen i Karlskrona . .. 

>> anskaffning av transportmedel 
för flottans van i Stockholm 

>> pressluftanordning vid flottans 
varv i Stockholm .. . ..... ...... . 

>> anskaffande av filtar för far
tygen Yid flottans station i 

)) 

)) 

Karlskrona 
arvoden åt vid skeppsgosse
kåren i Marstrand anställda 
personer, medikamenter, bad 
m. m ................................. . 
beredande a\' person] igt löne
tillägg å l marindirektören av 
2:a graden flottan C. E. 
Richson ..... ...... ... -...... ...... . 

4ö,OOO: -

32,000: - -4) 

B6,000: :___5) 

11,000:-

12,000: --

10,498:-

l ,3()5: -

Transport 4,639,58(-i: -

3
) H ela det beviljade Leloppet är 66,800 kron or. 

4) 95,000 
5

) " GO,OOO 

-- 11 -

Transport 4,639,536: -

Till beredande av personligt löne
tillägg av 600 kronor för år åt 
vardera av bataljonspredikan
lerna vid flottans station i Karls
krona E. A. W. Holni.berg och 
E . A. Collen .................... .. .. 

>> beredande av personligt löne
tillägg till sergeanten över stat 
vid kustartilleriet C. G. Sjöqvist 

Handel11. 

Till utförande av sjömätningar ... 
>J anskaffning av ett l'yrskepp all 

l'örläggas Yid Ölands södra udde 
>J anläggning av en vattenhöjd-

mätningsstation .... .... ..... ... . . 
>> arvode åt ytterligare en assistent 

vid nautisk-meteorologiska by-
rån ...... . ............................ . 

Lönetillägg. 

T ill provisorisk lönereglering för 
befattningshavare i departe-
mentet, förslagsanslag ........... . 

>J extra JönetilHigg för år 1913 åt 
en del tjänstemän och betjänle 
i ämbetsverk, kårer och slaler, 
hörande till sjöförsvarsdeparte-
mentet, förslagsanslag ......... -.. 

>> Lillfällig förhällring av lots- och 
l'yrpersonalens avlöningsförmå-
ner under år 1914 .............. . 

Transport 

1,200: -

580: - -- 4,G41,8 1G: -

89,400: -

5ö,OOO:-

6,500: -

:~,000: - l :J3,~JOO: -

4,215: -

2,000: -

60,500: - 6(),71;): -

4,HGUJ31:-
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Jämförande tabell över anslagen under 5:te huvudtiteln. 

Ordinarie anslag Extra ordinarie ansl8g Anslaget l 
(uto m för handeln) Summa Summa till handeln, anslag för Ar Önigt anslag för ordinarie och 

Därav för Därav för Krigs far- ri1arinen extra orcl i- 5:te huvud-

flottan kustartill e- Summa tvo-smateri el (utom till nar i e titeln 
r i et ""' han del n) 

l 

190-± 8,677,125 - 2,031,748 - 10,9-±7,223 - 5, 168,650 - i3,460,818 - 19,576,691 -- 1,688,209 - 21,26-±,800 -

1905 8,970,432 - 2,098,34H - 11,309,781 - 6,002,550 - 2,413 260 - 19,845,59 1 - 1,688,208 - 21,5i33,800 -

1906 9,651,808 - 2,129,792 - 12,034,697 - 4,914,900 - 3,717,894 - 20,667,491 -- 1,788,208 - 22.455,700 -

1807 1
) 10,686,3-±1 - 2,271,426 - 13,23 1,945 - 4,533,000 - 3,531,8-±6 - 21 ,286,791 - 1,888,209 - 23,185,000 

18082
) 11,632,692 - 2,59.J,14ö - 14,80-±,355 - 5,230,000 3,409,836 ·- 23,444,281 - 1,903,209 - 25,347,500 -

1908 13,-±54,27-± - 3,068,683 - 17,003,801 - 4,826,000 - 2,231,890 - 24,061,691 - 1,903,208 -- 25,964,900 -

1910') 13,433,452 - 3,054,683 - 17,237,650 - 4,456,000 - 2,911,481 - 24,605,131 - 2,094,396 - 26,689,500 -

1911 13,5613.626 - 3,154,683 - 17,479,227 - 2,443,000 - 1,701,264 - 21,623,491 - 2,007,208 - 23,630,700 -

1812 13,969,79-± - 3,186,063 - 18,000,053 - 4' 630 ,0('0 - 2.129,518 - 24,759,571 - 2,094,329 - 26,853,900 -

1913 13,992,839 - 3,228,107 - 18,096,306 - 3,500,000 - 1,959,765 - 23,556,071 - 2,490,329 - 2G,046,400 -

IIU14 14,218.883 -- 3,260,107 - 18,367,188 - 2,500,000 - -±,533,-±73 - 25,--!00.671 ·- 2,5--!2, 129 - 27,942,800 -

1) Kustartilleriets läkare överförd es till flottan . 
2 ) Kustartilleriets intendenter överfördes till flo ttan. 

") Fdw och med L1ettn. 1\.r ä r ej tlopartementet och överstyrelsen uppfönl :'t tiollan och i\r s~mma år 

sjnkvårclen ÖI' Crförd fr1tn f-lottan och kustartil!Priet tiiJ diverse anslag. 

.... 
c;:> 
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II 

Marinens personal. 

Kungl. flottan . 

Officerskåren. 

Antalet officerare vid Kungl. flottan h ar under året 1 
oktober 1912-30 september 1913 ökats med: 

utexa minerade frå n Kungl. sjökrigsskolan . ... .. .... .. ...... 20 
och minskats med : 

genmn avsked . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 
samt utgjorde den 30 september 1913 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288 
dessutom med t ur och befordringsrätt. .... . . . . .. . . .... ... . . .. H 

Mariningenjörkåren. 

Antalet mariningenjörer har 1111der ovan nämnda Li d 
ökats med: 

ny utnärn n de . . .... .... . ... .. . . ... ... .. ... . .... .. .. . . .. . . .. . .. ... . . . . . 
och minskats med: 

genorn avsked .. ... . . . ...... . ... .... .. . . . . . . . . ..... .. . . . . .. .. . .. . . . . 
samt utgjorde den 30 september 1913 . .. . .. .. ..... .. . . . .. .. . . 

Dessutom voro vid samma tid anställda: 

mariningenjörstipendiater .. ... . ... .. . . . .. .. . ... .. . .. . ........ : . . . . . 

1liiarinintendenturkdren. 

3 

l 

39 

4 

Antal et m arinintendenter har under ovan nämnda tid 
ökats med: 

nyutnämnde ...... . oc •• • • •••• •• • • •••• • • •• •••• • ••• ••• • • • 

och minskat:-; m ed: 

genorn avsked .. . .. . . .. .. .... ... . ... ... ... . ... . .. .... ........ ..... . . 
)) dödsfall .. . .. . .. . . . ...... .. ... . . . . . .. . . . . . ..... . .. . ... . ... . .. . 

samt utgjorde den 30 september 1913 .. ...... .. .. .. . . . . . . .. . 

l 
l 

71 
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M a r in läka rekåren. 

Antal et marinläkare har under ovann ä mnda tid ök ats med: 
nyutnämnde ... . ... . . .. . .. . ...... .. . ... .... .. .... . . .. . . .... . ........ . (j 

och minskats m ed : 
genom avsked . . ...... .. ...... . . . . . .. . . . ..... . . . . .... . . . .. . . .. · . . . . . 
samt utgjorde den 30 september 191 3 .. ... . .. .. .... ... .... .. . 

Dessutom voro Yid samma tid anställda: 
marinH1karstipendiater ....... . .. . .......... ... . .. . . ...... . .. . . . . . . . 14 

U nderofficerskdren . 

Underofficerarnes vid Kungl. flottan anta l har 1mder 
samma t id ökats med : 
till underofficer av 2:a graden befordrade . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 

och minskals med: 
genom avsked 

)) dödsfall 
)J överflyttning till månadslönarstat .. . . .. .. . . . . . .... . .. . 

samt utgjorde den 30 september 1913: 

vid Karlskrona station : 

19 
7 
B 

llaagunderofficerare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 
nn~lerorticerare av 2:a graden . .. . .. . . .. .... .. . . ... .. · ·. · 283 42;) 

vid Slackholms station : 

flaaaunderofficerare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 
bb -

underofficerare av 2:a graden . .. . . . .. .. . . .... .. · · · · · · · ··~235*) 

Sjömanskdren. 

Matroskompanierna bestodo den 30 september 1913 av : 

;.:.) Dessutom 2 till Fl. U. O. och l till U . O. över stat befordrade 
ekonomimän , hornblåsare. 
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underof'ficerskorpraler .......................... . 
korpraler ... .. ...... . . .................. .. ...... .. . .. . 
l:a klassens sjömän ...... .. ..................... . 
:Z:a 

il: e 
rymda 

)) 

)) 

)) 

)) 

303 
576 
131 
593 
12\-1 

18 
Vakanta .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 495 (352) 1) 2~-!5 

Ekonomikompanierna besloda vid samma tid av: 
underol'licerskorpraler ... ... ... .... .. .... .... .... 46 
korpraler . . . .. .. . . . . .. .. .. . . .. .. .. . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. 17 5 2) 

l: a klassens sjömän .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 42 
2:a >> >> .. .. ...... ............ ........ 103 
J:e » » ....... .. .. .............. .. .. . 44 
ryrnda . ... . . .. ... . . . . ... .. . .. . . . .. . ... . . .. .. ... .. . ... 6 
Yakanla .. ........... .. .. . .. ... .......... .... ....... 33 (21) 1) -!49 

Eldarekompanierna besloda vid samma tid av: 
underorticerskorpraler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 
korpraler .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . 241 
l:a klassens sjömän .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 42 
2:a 
;J:e 
rymda 

)) 

)) 

)) 

)) 

327 
140 

8 
vakanta 1~13 ........ .. ................................... (46) 1)11:')-! 

Hantverkskompaniernas styrka vid samma tid framgår 
av följande tabell: 

Vapen- [ T.immer- ~ 'l.~orped- ~ Seo-el- l 
smeder män lalnt- söm~are Summa \ v er care 

Und.-off. -korpraler .. . 

[
Korpral er .. . ........... . 
l :a klassens sjömän .. . 

12:a 

1
3:e » 

R ymda ................. . 
Vakanta ................ .. 

Summ a J 

11 
16 

3 
12 
]] 

2 
6 

61 

1
) Vid Stockholms s tation. 

graden avlöning. 

14 
20 

6 
13 

53 

9 
16 

3 
6 

3 
37 

2 

l 

3 

3(i 

52 
13 
32 
11 
2 
9 

154 

2
) Dessutom. 5 mecl U. O. av 2:a 
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skeppsgossekåren. 

skeppsgossekårens styrka utgjorde den l oktober 1913: 
Karlskrona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2()8 
;vrarstrand .. .. ....... . .. ....... .. . ... .. . . .... . .. . ... 108 

d·ymda ····· ····· ······························ · ······· 22 ( 11) 3) 

Yakanla ···· ·· ······································· 202 (81)3) (j Q() 

Und er å re l l oktober 1912 - 30 se p-

'lem b er 1913 hava avgått: 

genom karlskriYning .. ....... .. ........ ...... ..... 141 (5±) 3) 

)) dödsfall ··· · · ···· · · · ·· ·· ···················· l (1) 3) 

pft grund av sökt a\'sked ····················· 52 (23) 3) 

)) )) )) visad o[örmåga ·· ······ ·· ···· ·· · · ö 

)) )) )) dåligt uppl'örande ··············· 20 (11) 3) 

)) )) )) kassation .................. . .. . ... . . a (1) 3) 

.aYl'örda ur rullorn a såsom rymmare 14 (14) 3) 2;37 

Kungl. kczstartilleriet. 

Kungl. kustartilleri ets personal utgjorde den 30 septem

ber 1913: 

Officerare. 

generalmajor .. .. ......... . ... .... .. . ....... .. .... . . . . .. . ..... . . 
{) verstar ... .. .... . ............. ... . .. . .. .. ........... . .. .... .... . 
överstelöjtnanter ... .. .......... ...... .. ...... .. ........... .. . 
Jnajorer . .. ........ .. . ...... .... .... ...... .. . . .... . .. .. .. .... ... . 
kapten er ............ ........ ..... . ............. .. . ... .. · · ····· ·· · 

l 
2 
2 
() 

39 
37 löjtnanter ..... ..... . .. . ....... ...... ..... . ............ ·· ··· ···· 

underlöjtnanter ... . .... .. . .. . . . . . .... ........ .... ... .... . . ... ·_ 16 l o;~ 
.d essutom med lur- och befordringsrätt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

Underofficerare: 

u nderofrjcerare a Y l:a graden . .. . .. . .... . .... . ......... . 55 
)) >> 2:a 

3) I Marstrand. 

1'·idsk?'ift i Sjöväsendet. 

)) ·· ········ ··· ··· ······· ···· 111 lGG 

2 
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Manskap : 

Art i IlerianleJ ni n gen: 

underoClicerskorpraler ...... . .... .. ..... .. .. . ..... .. .. . ..... . 

korpral er . .... .... ......... . .... ... . .. .... . .......... ..... .... . 

l:a klassens kusUutill erister ··· ··· ········ ······· ·· · ·· · ·· · 
2:a )) 

)) 

)) 

)) 

· · ·· · · ····· ······· ··· ····· ···· 
Yakanta · ································· ·· · · ·· · · ·· ·· · · · ··· · ···· 
J".)'Jnda ...... ...... .... ... .. . .... . ... . .. .. . . ................... ... . 

1\Iinör:n-delningen: 

und ero lli cerskorpraler . .... ... . ... . ........ .... . . . .......... . 
korpraler 
l :a klassen~·. j;l~ ~·t·~ ~. ;;jj~~- ; ~ ; ~·1: .... .... .. ...... . . . ... .. ...... . 

··· ···· ··· · ·· ······ ··· · ·· ··· ·· 
2:a )) )) 

· ············· · ··· ··· · ·· · ·· ··· 
:l e >> >> ···· ···· ·· ····· ····· ··· ···· · ·· 
Yakanta .......... .. ....... .. .............. .. .... ... ... ... ...... . 
rymda . ... .. .... .. . . ........ . · ····· · · ·········· · ················ · 

EkonomianleJningen : 

undero!Hcers korpra ler .. .......... .. ..... .. ... .. .... . .... .. . . 

korpraler ....... . .... .. ..... .... .. .......... .... .... .... .. . . ... . 

l :a klassens kustartillerisler 
2:a )) )) ····· ····· ·· · · · ······ · ······· · 
3:e )) )) ····· ···· ··· ········· ··· ··· ··· 
Yakanla .. . .. . 

···· ··· ··· ··· · · · ·········· · ··· · ··· ··· ······ ·· · · ··· · 
rymda 

••• o o • • o • •••• o ~ • • ••••••• o •••••• •• o ••• •••• •••• ••••••• •• o •••• • 

:\f ask i naYdcl n i n gen : 

underorf!cerskorpral er ... .... ........ . .. ............ . . .. .. . . . 
korpral er 
l :a kl asse n~·. i,· L~~·t·~;,~;jl·~ ;.;~~ ~·L: . . .... . .. ........... . . . . · · 

· ·· · ·· · ····· ···· · ··· ····· · · ··· 
2:a )) 

:J:e l) 

)) 

)) 

······ · · · ·· ·· ·· · ··· ········· · · 

·· ·· · ······ · ···· ·············· 
··· ··· ··· ·· ·· · ··· ······ ·· ············ · ············ ·· ····· 

r y mda ......... . .... . 
·········· · ·· · ··· ··· ··· · ······· ·· · ······ ·· ·· · 

7<'-!, 
1 :-L! 

-Hi 
22D 
218 

71 

G 780 

5-± 
-!G 
l() 

130 

107 
21 

37-l 

l;) 

:J2 

8 
2-1 
HJ 
l 

l Q() 

17 
]() 

7 

3:l 

9 
l 

/ö 

- 19 -

HantverksaYdelningen: 

underofficerskorpral er ....... . ........ .. . .. .. . . ......... .. .. . 

korp raler . .. . ....... .. . .. .... .. ... ..... .. . .. . .. .... .......... . . 

1 :a klassens kuslarlillerister 

~ : a )) )) 

:l :e )l )) 

\·a kanta ..... . . .. . . .. .. . .. .... .. .. . .. .. . . ........ ... .. .. .. .. . ... . 

4 
1 l 

\) 

rymda... .. .. .... . .. .. ... ... . . .. . ... . .. . . ......... ...... . .. . ...... 29 

Marinens offi cerare lillhörande reser ven utgjorde den :w 
se ptember 1913 n edan upptagna s tyrka: 

I Kungl. fiollans reserv Yillkorligt tjänslskyldiga: 

vicea miraler . ... . . . . . . . . . .. .. . . .. . . . . . . ...... .... ...... . . . . . . .. 2 

ko nleramiral . . . . .. . . . . . . .. . . .. . .. . .. . . . .. . . . . ... .. . . ...... . .... l 

l; o m mendör . ..... ....... .... ........... ..... .. . . . ... . ........ . 

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

>> av 2:a >> • . . . . . . . . . . • • . . . . • . • • 2 

ka ptener...... ... ... ...... . .... . ...... . . ... .... .... . .. ... ...... 20 

löjtnanter oc h tinderlöjtnant er . . . . ... . ... .. .. . . . . . . .. . ... 24ö 278 

Kungl. kustartilleriels resen: 
ka ptener............................... ... ... .. .... . ....... 3 

löjtnanter och underlöjtnanter .. . . . . . . . . .. . .. . ...... . .... :> 8 

Anta/el vid flolian under övningsåret 1 oktober 1912-30 

september 1913 övade värnpliktiga. 

A. Som a vslutat dem å liggan de tjänstgöring. 

'rjänstgöring 

'l'jänstgörillg i en följd 
l·'örsta tj;\nstgö rillg 

Rcpeti tion~övnmg 

Summa 

Antal man till stli.cleskom.na·:-o) 

l 
-----vld --~- -v;-cl-- ~ till s amm a ns 
Karl s krona Stockholms vid båda 

statwn s tatJon ~tatwnerna 

!584 
3 
7 

llDS 
G2 
3D 

l2U9 

2782 
(j ö 
4() 

2893 

7' ) Av tillstädeskomna avgingo: 

<' nligt § 108 inskrivningsförordningen hemförlovad e 352 
•• n annan anledning hemförlovade eller avgångna 137 

~------~s-u-n1_n_1-a--~4~s~· 
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B. Som Yid ÖYningsårets slut kYarstodo tjänstgörin~. c 

Antal Antal man i tjilnstgöring l 
Tjänstgöring fullgjorda vid l vid l tillsammans 

tjänstgö- Karlskrona Stockholms l vid båda 
ringsdagar statJon statlon stationern>t 

!Tjänstgöring i en följd 195 452 407 859 t 

Första tjänstgöring .. . 138 l l 2 

j Summa l l 453 l 408 l 861 

Antalet vid kustartilleriet under är 1913 övade värnpliktiga. 
A. Som ays]utat dem åliggand e tjänstgöring. 

Tjänstgöring 

'l'j änstgöring i en följd .. . 

Första tjänstgöring ·······-·· · ···· 

Repetitionsövning .. . ....... . ... 

Summa l 

Antal man tillstädeskomna ,.,. ) 

vid Vax- l vid Karls-r tillsammans 
holms kust- krona kust- vid båda 

n rt.-reg:tA nrt.-reg:tA kL1stn.rt.-reg. 

1G4 178 342 

589 540 1129 

532 449 ~181 

1285 1167 2452 

i:· ) Av tillstädeskomna avgingo: 
enligt § 108 inskrivningsförordningen hemförlovade .. .. .. . . .. .... .. . 108 
av annan anledning hemförlovade eller avgångna ... .. .. .. .. .... .. .... lit 

Summa 169 

B. Som vid årets slut kYarslodo tjänstgöring. 

Antal Antal man i tjänstgöring l 
Tjänstgöring fullgjorda vid Vax- l vid Karls-~ tillsammans 

tjänstgö- holms kust- krona kust- vid båda 
ringsdagar art.-reg:te art.-reg:te kustart reg 

!Tjänstgöring i en följd 57 71 
l 

82 153 
Första tjänstgöring ... 238 24 32 56 

l 
Summa 

l l 95 l 114 l :lOD 

(Forts.) 

Årsberättelse i torpedväsende och 
gnisttelegrafi för år 1913. 

.\Y gin·n Yirl :Kungl. örlogsmannasällskapets sammantdllc rlcn 14 

januari 1914 <lV ledamoten C. C. -'J. Fallenius. 

I. Torpedväsende. 

Nägra mii rldigare u ppfinningar inom torpeclv~isendet hava 
un der det gangna :''trel icke förekommit utan dc framsteg, som 
iiro att anteckna, hava, mera avsett utveckling och förbiittring 
av redan befintl iga torpedtyper och konstruktioner iin föränd
ri llgar av principiell natur. strävandena i fråga om torped
,·apnels fullkomnande hava sålunda alltjämt gått ut på att öka 
lo rpcdcns fart, skottvidd, triifl'säkerh el och sprängverkan, och 
de resultat, 'som i dessa avseenden uppnåtts , hava iiven varit 

!Jetydaö.de. 
Visserligen ä r kanonen allt forfarande sjökrigels förniimstn ' 

,·a pen, men torpedens stora framsteg ävensom den snabba ut
,·t·ckling Lorpedfartygen och särskilt nndervattenshåtarne p~1 

\is la liden undergått, ha1'a betydligt ökat såväl torpedens sll·icb
' ii rde , som ock de Lillfiillen och omsUindighcter, under' vilka tor
peden kan komma till mwiindning, och därmed hm' iiven tor
pt•d va p n els be lydelse fiir del moderna sjökriget väsen lligl öka t s. 

Till för några få ar sedan har torpeden blott varit ett >> Lill
i'ii llighetsvapelH , som endast knnnat användas på koi·t~~ ~n-st ånd 
(högst 2,000 m.) under mörker eller tjocka från torpedbålar 
oc h jagare samt om dagen !'rån undervattensbåtar, och såsom 
Iles tyckning å artillerifartyg har torpeden lmvuclsaldigen utgjort 
l'll hot mot närstrid av omtvist at viinle. :Med de stora nnm
lo rpedernas uppkomst och gyroskopets förbättrade konslruk-
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lion har emellertid delta förhållande högst YtisenlligL föriincl

ral s, och det har diirigenom blivit möjligt att f.rån s~tvä l torped

som nrtillerif.a,rtyg använda torpeuen åtminstone Y id sam fälld 

skjutning mot slora mål d. v. s. mot fartygsförband på även 

de slörsta avstånd, p[t vilka artilleristrid kan ifrågakomma. 

Berörda framst eg i torped ens konstruktion hava också haft 

till följd .icke endn·st en avsev~ird ökning av torpedtubern as an

tal och torpedutredninge ns storlek å säviii t orpedfartygen som 

iin'n a de stora fartygen, utan dessa framsteg han1 jiimväl med 

fört föri.indring av hittills bmkliga ·skjutmelodcr och möjlig

gjort torpedfartygen s dellagande i dagstrider i lång t s törre ut

.~ lrii ckning iin fö•rut, varigenom d e iiven hafl sin inverkan pt1 
torpedens taktiska a1wiindande. 

Under d et att torpedens lmvudladdning hittills i allmänhel 

utgjorts av fuktat bomullskrut, har detta tmd er den senare :hen 

allt mera börjat undantriingas av andra kral'ligare sprängäm

nen. SiirslziiL i.ir det trinitrololuolblandningar, som härvid kom 

mit till mwänclning, och :i de fl es ta Eineler har man numera 

antagit trinitrololuol eller trotyl , som det också beni.imnes, till 

sp6inglncldning i säviii torpeder som minor. Sedan laddning 

.n•v flottans torped er med Lrolyl num era kan ulföras i Sverige, 

hasa ii ven våra nya re torped modeller försetts m ed l rotylladd
ni ng. 

Den första praktiska erfa ren heten om trotyl en erhölls från 

Tyskland, där detta spri-ing~imne torde kommit till nnvi.indancle 

reda n 1902. I England införd es de t 1911. 

De Htmiirkancl e egen skaperna för trotylen iiro följande. 

Till fiirgen är trotylen ljusgul , men övergår sederm era till djup

brun. Den är olöslig i kallt vallen, undergå r inga fö6inclringar 

i lurten och tål u ta n o !ii gen h e L lemperalurföri.indringar från -

:20° till + 50° C. Trotyl kan h å llas i n1Lten under fl era t'l r ulan 

a l L förlora i sp6ingverkan och ii ven dess lä Ltnn tiinclligh et ll nder

gar (liirav ingen föriinclring. Vid långsam 11ppviirmning kan 

man smiilta trotyl ulan alt den antändes, däremot sk er antänd

ning vid hastig uppvii rmn i ng, men brinner l rot yl di i n · i([ sak ta 
lilan att explodera. 
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Dess s tora okiinslighel för s lölnr, friktion och tryck gör tro 

l y]en siir skilt mwiindbar för m il i t ii ra iindamål. Sälunda knn e tt 

t;·o tvlblock genomskjutas med en geviirskula med 850m. hastig

he l .och genomsågas m ed en stålsäg ulan att rönn• elen ringaste 

inver kan cliirav. Vid tillverkning av laddningar ulsii tl es trot~·

lcn för tryck iinda till 3,000 J.<g ./cm". 
Vid jiimförancle försök för 11 t rönande av olika spri.i ng ii m

ne ns kiinslighet för stöt h ar följande resultat erhå llil s i fall

maskin m ed 2 kg :s falhikt: 

Torrl bomullskrut exploderar Yid en fallhöjd av :) c m . 

F uktigt 50 , 

Pilu·insyra 

Trotyl 
" 20 " 
" 80 " 

Dessa försi.ik visa s aled es a l t trotylens okiinslighet för· slöt 

ii r fyra g~'\ngcr så stor som pikrinsyrans och niistan dubbelt sil 

s tor som m ed 20 7a Yatlen fuktat bomullskrut. 

Såviil gjnlen som priissad trotyl har b etydligt större hithet 

ii n bomullskrut, vilket gör, a l t t. ex. i en torpedkon, a v sedel för 

e n laddning av 110 kg. bomullskrut , ];:an användas en laddnint( 

a \· 127 kg. trotyl. 
E n jämförelse mellan de tom1tion ens fortplantningshastighet 

pr!Jallen genom uppmiitning i e ll jiirnrör ställer sig sålunda: 

Trotyl ..................................... 7,G20 m. per sele 

Fu ktigt !Jomullskrul ........ ............. 3,228 , 

Torrt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G,383 , 

Dä ett spriingiimnes efl'ekl ökas med cletonationshastighe

te n , Yisa dessa försök trot~· Jen s i.iverliigsenhet iiven h eLriill'ande 

sp riingverkan . Denna bekriil'lns yllerligare av försök tJiförda i 
T rauzl' s s l'iiriska blyhlock , \·n n ·id m ed 50 grams laddning ås tad 

ko ms en tlrhi\.lkning :w 1,-!85 c m. " mecl trotyl och 1,400 c m ." 

med fuktat bomullskrut. 
Den k emiska stabililelen hos trotylen a·nses obegriinsad. 

Vad här anförts visar trotyle ns överliigsenhel ö\·er de l fuk

tade homn]lskrutet .j alla aYScenden och särskilt de avseviirdn 

fö rde l:tr trotylen erbjuder såsom lmvncllaclclning i L01·peder och 

m inor. 
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Oaktat efTekliYare spriingiimnen sålunda p}t senare lid kom

mil till am·ändande, h:n· torpedens laddning p~\ grund ;n· de 

stora slagfarlygens mera molståndskraftiga boltenkonslmklio

ner dock ansetts böra allt mern ökas, så att den numera uppgår· 
till l 00 ~t 180 kg. 

För trolyllaclclningar anviindes i allmiinhel en cylinderror

mad 1iinclkolvsladdning av pressad trotyl. Pressad trotyl är 

nämligen mera känslig för slöt iin gjuten lroL~·I, Yarigenom de

tonationen Hittare och si:ikr.are ÖYerföres till htt\'LHiiaclclningen . 

Hittills har som bekant knallkYicksiher alltid amiinls i 

detonatorer eller sprängrör rör lorpedladdningar. J\.nal!kYick 

si h ·er har emellertid den stora oliigenhelen alt delsamma till 

l'öljd .a.,· sin porositet Iii Il upptager fuktighet , och s~1 snart clella 

sker hlir sprängröret obrukbart för sitt iinclmm'\1. Av den fram

sl~iende tyske kemislen d :r Lothar vVi.ihler i Darmsladl har 

emellertid för tYå år sedan framsliillls ett nyll spriingiimnc, som 

hiillre iln knallkvicksilver li.impar sig såsom anliinclningsmeclel 

fiir spriingladdningar. Della nya detonationsmedel kallas av 

sin uppfinnare >> Bleinzid », och enligt uppgift skall dess iiYer

liigsenh e L Ö Y er kna Il k\' icksil\'er best a i dess stora detonal ians

hastigh e t och okänslighet för fukt. Emellertid s.Ynes della 

s.p riingiimnc ännu icJ.;e vara till fullo ule--perimcntcral och 

torde därför hittills icke hava kommit till n f1go n ' ' idslriickl~lre 
:11wii ndning. 

Vnrmln fts- Med a\·seende p:'\ torpedens farl och skallvidd uppnLtr man 

apparater. med en kallufttorped ~narl nog den gräns, YaruiÖYcr nagon vi 

dare uh·eckling ej iir möjlig. Aven med en a\'SeYiircl förläng 

ning a,· luf1J.:iirlel kommer man ej giirna längre iin till 3,000 m. 

distans med 26 knops ,fart pa torpeden, och delta förhallande 

torde ej nämnvärt kunna förbi'illras, iiven om kon s truktionen av 

torpedens maskin skulle kunna ytterligare fullkomnas. Dess

ll lom fii,rorsakar den oerhörda kiildulveckling, som uppstar i tor

pedens maskin till följd av den komprimerade lul'lens c"pansion, 

betydliga sdirigheter så vii l mc el ~w seende p:1 oljesmörj n i n gen 

som med a\'seende pa funktionen av en del :n torpedens orga-
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l er, och siirskilt blir cle!la förhallande kiinnbarl i vart klimat 
l .. l 
under den kalla årstiden, d~t havsY.a.Unels temperatur ar ag. 

F ör alt uppnå större fart och skoltvidd samt dessutom und 

' ika de oliigenheter köldul\'ecklingen i torpeden medför ii r del 

niid viindigt att tillföra ytterligare effekt genom förbriinnin:,i av 

1w .. ·ot för iindamålel liimpligt briinslc. Genom fi.irbriinning :1\ 

1 ~g . hensin eller falogen erh:'tllcs omkring 11,000 kal. Den 

t'fh·ld, som erh:'\.lles av luften i en 45 cm. torpe rl M!l2 , Y:ns 

lul'lkii rl rymmr 322 liter av 150 alm. tryck, motsYarnr ungefii r 

1.2;)0 kal., och man skulle alllsa, om hela förbränningsYiirnwl 

k und e tillgodogöras, öka torpedens skoth·idcl till n ii ra den nio

dul>b la, endast genom förbriinning av l kg. a,· nämnda bri'insll'. 

I prn ktike'n kan emellertid endast en ringa del av förbriinnings

\·iimw l Lillgoclogöras , emedan dels förbränningen ii.r nfullsliin 

dig, dels viirme förloras genom litledning i det omgivande vall

IH:l sa ml dels förbränningsgaserna och luften lämna maskinen 

med en ganska hög temperatur (c:a 150° C. ), men del anförcia 

l''>Pm plel angiYer i hlla fall den riktning, i vilken fragan hör 

liisas . 

Dc första yarmluflstorpcderna ,·oro ii,·cn konstruerade cl'-
1 n denna princip. L u flen från l u flkiirlet leddes , sed n n den 

passnat Lr~'ckregulalorn, in i en förhriinningskammare, i vilken 

t'ologen eller bensin insprutades och anliindes av en liill(!palron , 

\·are l'ler förbriinningsgaserna blanclades med och upp,·iirmclc 

lut'il'n, som sedan fiircles in i ma skinen. Av denna L~·p Yar 

.\rms lrongs första yarmluflsnpp~Hal. Den kvantilet hriinslc , som 

:tll\ii ndcs i denna, uppgick till c:a O,R kg. 

E melle rtid blir tempera turen Yirl varmluflsappara l er a Y 

lknna konstruktion, diirest nagol ::1\'SC\'ii.rl skall vinnas i sl·ott 

' idd eller fart , synnerligen hiig, Y:wigenom svårigheter uppsta 

alt fö r maskinens rörliga delnr finna elt lämpligt material, som 

la[ dl' nna hiiga temperatur. Dessutom bildas vid förhriinningen 

ritll mycket sol, som liitl hilcr sig fast i slidsk åp och cylindrar 

och l'iiro rsakar iikad friktion, varigenom iskärningar med cliira,· 

u·n·an ledda , Yanligen sv:h"a, haYcrier liill upstä. 
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Genom att samtidigt med br~inslet även inspruta valten i 
förbriinningskammaren vinnes, därest överskol t på vatten fin
nes, elen fördelen, att temperaturen hålles higre och mera kon
stant, en~ir vattnet delvis övergår. i ånga och därvid binder en 
del viirme. Vatteninsprutning anviincles först i elen av ungerske 
linienschiffsleutnanl Gcszlesy konslrnerade vannlnftsapparalen, 
men elen kvantitet vatten han använde var så ringa (4 a 5 liter) 
i förhållande till luftmiingden, atl några bättre l'artförhållanden 
ej kunde uppnås med hans apparat än med den Arms lrongska. 
Diiremot åstadkom vatteninsprutningen en utj~imning av tempe
raluren samt en viss renspolning av maskinen, varigenom clrifl
siikerhe len blev större ~in med den Armstrongska apparaten, 
vilken till följd därav också snart förs~1gs med vatleninsprul
ning. Med nämnda två varmluftsapparater uppnåddes ungefiir 
dubbla eJTeklen mot föru t med kalluft, d. v. s. samma fart er
]Ji.ills med varmapparat pä 2,000 m. som med kalluft på 1,000 m. 

Ovanniimnda torpeder kunna rällast karaktäriseras såsom 
>> rena vannluftstorpeden, eniir deras drivkraft utgöres så gott 
som uteslutande av upphettad luft endast i ringa mån uppblan
dad med valtenånga. Den kvantitet bränsle, som i dessa torpe
der kan förbriinnas, översliger vid normala 45 cm. torpeder 
icke l kg., och dänned iir deras begränsning given. 

Numera har man p~'\ grund hicirav övergått till en lorpedlyp, 
som riilta-s l. karak t~iriseras såsom >> ån g torped ». Principen för 
denna torped är a Il förbränna så mycket bensin eller fotogen 
som kan ske med den till förfogande stående Juflkvantiteten 
sam l mwiinda det på detta säll erhållna vii rmct att evaporera 
vatten. 

Då d et åtgår 15 111." lul'l av almoshirtryck för förbrännint-( 
~w l kg. bensin och diirmed evaporeras 12,3 kg. vatten till 300°, 
1Jliva k,·anliteterna för en 45 cm. 5, 0 m. Umg torped 1111cd c:a 370 
liter hd'l av 150 alm. tr~'ck, 40 liter vatten och 3, 7 liter bensin. 
Hiin-icl har hänsyn tagits iiven lill förhrtinningsgasernas upp
Yiirnming till + ~)00 ° . 

:Med en dylik torped kan uppnås en fart av c:a 30 knop 
p~\ 6,000 m. distans , och möjligheten till ulseclding är ganska 
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stor, euår genom förbällrande av förbränningen allt större kvan
tilc l vatten kan evaporeras och diirmed distansen ökas. 

Om i sUillet för luft l;.omprimerad syrgas användes för fiir
l>riinningen samt anordningar vidtagas för dess fullständiga till
~odogörandc, och erforderlig kvantitet vatten inpumpas i tor
peden från sjön , kan flerdubbelt bättre resultat erhållas. På 
detta siilt skulle del kamke vara möjligt att uppnå 48 knop pft 
Jt,OOO m. distans, Yilkct gliinsande resullat enligt senaste upp
gil'le r i facklitteraluren lår ha,,a uppnåils med en för japanskn 
marinen avsedd torped. Användandet av komprimerad syrgas 
i to rpeder synes dock Yara förenat med ganska stor risk med 
iliinsyn till dän·id liilt 11ppkommancle oljeexplosioner. Outför
ilart torde del doek ingalunda vara utan synes fastmera komma 
:111 lwleckna det niisla stora stegel i torpedens utvecklings
his lori a. 

En god föreställning om, vilka skottvidder och farler man 
1crkligen numera kan uppn å med moderna varn:::lufttorpeder, 
{'rha lles a,· nedanstående tabell, innefattande en sammansläll
Jiing av de vikligasic uppgifterna betriiffande de två största pri
,·aia lorpccl fabrikanlerna vVhiteheads och Schwarlzkopfl"s ny 

as IL' l orped typer. 
Av tabellen å ntista sida framgår, att skottvidden mec145 cm. 

lm·peder i allmiinhel icke översliger 6,000 m .; dock visar \Vhile
hcads 6, 7 m. långa 45 cm. torped att med en 45 cm. torped, sbir
skilt kons tni erad för .skjutning endast på stora distanser, kan 
uppn[ts en skottvield av iinda. till 8,000 m. med 27,r:, knops fart. 
~led ö3 cm . torpeder tycks firman vVhileheacl hava stannat vid 
VII sk ollvield av 7,000 m., lineler det all firman Sehwartzkopff 
nwd denna torpedkaliber redan utsträckt skotlvidelen till 8,000 
lll., vani<l den höga farten av 3:1 knop erh ållits. Därmed synes 
dl'n s i s ln~imnda firman för närvarande hava bland pr,ivata tor
Jll'dt'ahrikanler slagit rel.;orclel med avseende på skoltvidder och 
l':nl, oc h fi,rman uppgiver, atl el en med ifrågavarande lorpecllyp 
hl'riiknar säkert uppnå 30 knops fart på 10,000 m. distans, men 
kan skjutn ing på denna stora skollvidel först om ett par m<lna
dn komma till utförande. Svårigheterna att utsträcka torped-
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TABELL. 

Hesnltat med torp e t1er t ill verkad e hos 

uppgifter och data 

ang åend e torpeclem:l 

vVhitehead & C:o. Fiume 

,-,s c m l 45 c m. t orp e d. 

3- c ~· l. mas kin i 4- cyl. nuts kin 

Di a m et e r cm. 
Litngd. . .... 111 

V ikt. . ... . . .. . .... . kg. 
Arbetstry ck i luftkllrl e t atm. 

Laddningen s vi h . . . . kg. 

stjärtstycke '") .. . . .. . . .. t y p 
.Far t i knop 

pi't 1000 m:':··XJ ... knop 
, , o':-·:(·'1•) . . ... . 

1!000 . . . . . . . . . . . . 
" , ... .. ...... . 
" 3000 ,. - ··· · · · ··· 

, , ··· · · · ··· --· 

4000 , 
, 

" " 5000 
" " .. . . .. . . . . . 

6000 , .. .... ... ... 

" 7000 ,. 
,, 

öO uO 

" 
. .. . . . . .. .. . l i 

!13 , : ~ .J ~J , O 45.o 
G,aoo 5,5.)(! 5, :100 

1340 ti ll 733 
150 150 !50 
180 100 100 
F F }!"""' 

46.39 
43,9 

41,05 42.17 

4?!,lo 40,no 
41 ,-14 41,74 

40,50 40,oo 

38,49 34,7R 
C\S ,oo ;:)L! ,uo 

B4 ,~5 Bel,S!I 

3 :l ,oo 3:2,oo 

3B,35 31 ,18 28,-17 
30,75 31l,oo · 27,oo 
2D,G5 

28,50 

·X·) le' >>lc'ium e ", I V = » l~~o olwi eh , . 

45,o 
5,500 
750 
150 

110 
F 

41 ,u 

40,oo 
36,Gl 
35 ,su 

32,05 

BO,su 

30,29 

28 ,G -t 

27,oo 

'·:--:·:·) D et övre t a le t anger högs ta upp!J :'ttld:c far t . 
,., .. :-:,':· ) D e t undre t alet ange r: 

45,o 
6,1()0 

%±,5 
1?,() 

108 
F 

27,1i7 

l Berliner Maschinenbau 

l Actien ges el Ischatt 
V orm. L. Scbwartzkopff. 

!)3 c m 145 c m. torped 

Jl.f j 140 1 A / 140 1 A / 14 1 

58 45 45 
6,4:l5 5,a 5,5 
1200 710 757 

150 100 110 
w w w 

43 41,5 42 
40 
B6.o 37 
34 

41 a·· >J 34 
~ ') 
o~ 

36 28, ii 29,5 

n 

3ö 

lc'ö 1· \Vhite head' s torp e d er: l\Ie rl elvi\n1e f ö e olika s koLt . 

J'ör S chwartzk o pl'f.~ torp e d e r: Garan ter a d fa rt. 
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skjut ningen på så stora avstånd som 6,000-10,000 m. synes till 
stor del ligga uti de vanskligheter, som uppslå att få gyroskopen 
al l fu nktionera tillfredsstiillande på sådana avstånd, ålminstcmc 
lii r f ir man Whitehead hava haft vissa svårigheter aH hiin-id 
crn[l tillfredsställand e resultat. 

E mellertid är det gliinsande resultat, som med varmlul'l 
torpccle rna redan uppnåtts, och det torde väl knappast finn::ts 

11 agon marin med undantag av vår egen, som icke redan sedan 
I'J era år tillbaka infört vannlufttorpeder ä sina moderna fartyg . 
.-\ lt vi äro så ytterligt efterblivna i detta avseende, torde hPvud
sakligen få tillskrivas elen omsUindighelen, att för vinnande <W 

niidig erfarenhet försök -blivit hos oss allt . för sent påbörjade. 
Visserligen beställdes redan år 1907 hos firman vVhitehead & 

C: o f\ra varmluftstorpeder för försöks ans tällande och dessa 
ankommo till Karlskrona i juni 1909, men icke förr än i oktober 
1!)1 O beslöt man sig fiir att provskjuta· torpederna, och della 
uppd rogs då åt en särskild torpedkommission. Vid denna prov
'k ju tn ing ledo torpederna emellertid så .svf1ra haverier, att kom 
missionen såsom sin åsikt uttalade, att torpederna antingen bor
de iind ras t ill kallufttorpeder eller till varmlufLJorpeder av någo t 
<Hma t s_vstem. Vidare framhöll kommissionen, att då varmluft
lorpcder redan torde blivit ,införda i de flesta mariner, åtgärd er 
snurast möjligt måtte vidtagas för åstadkommande av liimplig 
,·armluftapparat för marinens såv~il reda·n befintliga som under 
lilh·erkning varande torpeder. 

Fö rst i september 1911 blev emellerl id något verksamt 
stcg laget till frågans lösning. Då erhöll nämligen torpeddepar
temen tet i Karlskrona order att aptera v.a·rmluftapparater a,· 
C csztes ~' s system i fyra torpeder, varjämte medel anvisades hiir
liir oc h för försöks ' 'erkställande. Sedan erforderlig t materi~d 
hiirfiir anskafl'ats och nödiga föranbclen utförts, kunde d e egenl
lign fö rsöken påbörjas i biirjan a v år 1912. Försöken med 
Ge\ztesys apparat fortsattes under vå ren och början av somma
ren sistnämnda år, men v.isade det sig icke möjligt att med denna 
:l•ppara l ernå tillfredsställande resultat. 

Scdan dess hava emellertid försök oavbrutet pågått med 
Yid Karlskrona torpeddepartement konstruerade varmlu f'tapp~1 -



- :30 -

ra Ler. Dessa försök ha va krön L s med framgang, så . ~l l L en Yarm

lurt apparaL a\' tillf'redssLälland e konstruktion avsedd fiir hittills 

iillverkacle tm·peder kunnat erhallas. De torpeder, som hiiclan

efLer komma ~1ll tillverkas, böra em eller tid hliva ~w den typ, 

som jag ovan karakliiriserat sasom »:'mglorpeden. Dessa fordra 

en varmluftapparn l, konstruerad efter ni1got olika grunder, och 

lwr Karlskrona torpeddeparte ment redan tagit initiativet till 

framstiillandel av en sådan apparat, men hasa fö-rsiikcn med 

denna }innn ej hunnit slutföras . ·Med den erfa renhet, som r edan 

nmnits betrii1Tande varmluflapparal ers l.;onslruklion, liirer del 

dock icke behöva taga så synnerligen ltmg tid, innan iiYen denna 
nya appara t iir lllexperimenler:HI. 

Gyroskop. Föt· att man skall kunna drnga nägo n nylla av den sliindiga 

iikningen av torpedens skollYidd, mf1sle gY roskopels IIIveckling 

h å lla jiimna steg diirmecl, d. v. s. gyroskopssnurrans rotations

tid och därmed elen Lid , 11nder vilken g~-roskopet h å ller s ig kon.,. 
slant, m~'\ste också ökas. 

Den m etod , som man hiUills anviint fiir uppnaendel ~1\

detla mål, har v~uil al t så mycket som möj li gt minska friktio 

nen och öka snuiTans hegynnclsehastighel. Sålunda hava dc till 

en hörjnn mw~inda tapplagren å sn urrans axel ersa lls med kul 

lager, och i s liill et för den s tarka spi ralfj ii der, som i hörjan an

,·~indes för snurrans ig[mgsii lland e, har man i allmiinhel iivergall 

till aiw~indancle av komprim era d luft l"ör delta ii.ndan 1 ~il. I de. 

första lllfldrinw gyroskopen var snurran i periferin försedd 

med skovlar och därigenom utbi ldad till ell lllrhinhj u l, men 

denna anordning hade elen ol ~igenhe l en, all skO\ larna ökade 

snurrans luftmolslancl, varigenom rolalionshaslighelen s nar~ 

minskades. Till 11nch·ikande nv denna oliigenhet konstruerades 

det nv firman \Vhilchead & C:o iinnu anv~inda s. k . turbing~-ro

skopel. Della g~Toskop h ar för sm1rrans igangsiillande en se

parat luftdriven turbin , Yilk en medelst en klokoppling ~ir kopp

lad till gyroskopssnurrans axel. D:\ smn-ran blivit ig:'tngsall, lH

kopplas turbin en a utomati sk t och stannar snart , under d e l fltt 

snurr.an fortsälter alt rotera , och då dess periferi iir j~imn och 

ulan skodar, blir luftfriktionen hos detta gyroskop mindre. 
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Visserligen levererar firman Whilehead & C:o delta gyro

skop för torpeder med en skottvield upp lill 6,000 m. och gm·an

te rar ll}irvid en maximisidoan·ikning av 50 m. ptt delta av 

stand, men för alt möjliggöra detta fordras e tt tryck a,· 150 

;dm . :1 i,gangsii.llningsluflen och en igangsiiltuingslid a,· c :a 0,::" 

sek . Då en liingre igångsi1llningsti<l iin 0," sck. icke kan med· 

gi,·as utan ri sk för alt obe6ikneliga siclori ldningar kunna uppsl:1 

j synnerhet Yid skjutning uneler gång med hög farl fran saYiil 

diicks- som ll.-\'. sidoluher, och då en s:\dan reducering aY ig~mg 

sii llni ngsl iden minskar snurrans rotationshastighet, blir skjut 

ning med delta gyroskop redan på 6,000 m. dislans op~llitlig , 

oc h fö r större sko th·iclcl er torde .gyros kopet icke lämpligen klin
Ila anviinclas. 

Del gyroskop, som av firman SchwarlzkopfT för niin·aran 

de ]c,·ereras och som ocks:\ ii r e tt luftdrivet gyroskop, men vars. 

ko nstr uk tionsd etaljer j.ag ej k~inner, synes emellertid vara dd 

\\'hileheadska gyroskopet överlägset, t~' firman Seh\Yarlzkopfl" 

g~1ran tera r fiir s ill gyroskop vid 6,000 m. skoll\·icld en maximi 

siti oavviknin g av endast 30m. och de lta m ed ett tryck av enelast 

\lO al m. a igångs~illningsluften samt en igångsättningstid icke 

i·":ersligande 0,,. sek. Med delta gyroskop har även m ycket go

da rcs t!llat uppnMls å ända till 8,000 m . . skolt\ id d, och intet 

hi ndt•r synes förefinnas för denna s lll s lriickancl e iincla till 
10,000 m. 

\'i d dc stora sko ttvi dder, som reuan nu anviindas och vilka 

i11 o111 kort yllerligare torde komma alt ökas, synes en princip· 

l"iir gyroskopels konslrnklion, som grundar sig pa g~Toskops
sn urrans cl r i,·ancle endast genom en krartig starlningsimpuls, 

ick v lii ngre ;-ara den riktiga . För alt hålla gyroskopet lwnstant 

lin dl'r lillräck1igl lång tid och därigenom göra delsamma an 

liin dhrnt iiven å de slörsta skottvidder, torde man diirl"ör nöd 

ga \ tillgripa elen uLYägcn , all, sedan sn urran en g~mg genom t•n 

kraftig impuls bli,·it igångsa tt , underhalla dess rotalionshastig 

het ge nom någon konst ant kraft , son1 verkar på densamma. 

De lla torde kunna ske antingen pft elektrisk väg genom all 

lilh ilda snurran till en lrefasmolor, Yarlill sl riimmen Inges frtm 

en gPneralor dri,·en aY torpedens mask in , eller också genom att 
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a el! vanligt luftdrivet gyroskop låta en svag luftström, noga 111-

riklad mot snurrans centrum, ständigt blåsa på den med sko v

lar i periferin försedda snurran. 
Ett annat ,så ll a lt lösa p rob lemet har patenlerals av en 

i)s lcr rikisk kapl en Predonzan. Denna uppt:inning gar ut p~) 

a t l sed [In en med el l vanligt gy roskop försedd torped n lskju t ils 

och gåt t så lång väg a tt gyroskopet hunnit inrikta torped en i råt t 

rik tning, lwpplns gyroskopssystemet ifrån servomotorns slid , 

sam tid igt som en annan s ty rinrättning inkopplas ti ll denna. 

Denna s lyrinrällning består av ett långt rod er, anbringat på tor

pedens ÖYerkant och rörligt omkring en Yerlikal axel. Om tor

peden m·viker från sin råtta ri ktning, in s tä ll er sig nämnda roder 

d~ircft e r och åverkar sen ·omolorslicl en, så alt de vanliga gy ro

sknprsod ren till följd cläraY göra utslag och återföra torpeden 

till dess ursprun gliga kurs. 

Nätsaxar. Hedan i den förrn år et avgivna årsbe rilll elsen i l orpeclv ~i-

send e redogjordes fö r , hurusom el en ökade betydel se torpeden 

uneler de senaste å ren e rhåll it föranl ett , a ll såvä l enkla som 

dubbla torpedn iH i ökad utslräckning kommil till anv~inclning. 

l sa mmanhang därmed framhölls även vikl en av, all torpedern a 

tö rsagos med niilsnxar, som möjliggjorde för torpeden a lt ge

n om lriinga dessa skyddsnii l. E huru to rpedn ät endas t kunna 

komma till anviindning, då fartygen ligga s till a elle r röra sig 

med mycket låg fart, är det dock uppenbar t ntt, därest nii.lsnxa r 

saknas, torpedern as användande därige nom i väsentlig grad 

f'i)rringas. Del la h a r också hinge in se tts, och l'å tord e dc marine r 

,·ara , som icke numera hant nät sa xar nY e ll eller annal slag ti ll 

sinn torpeder. Hos oss vidt ogos redan för 8 :'t 9 å r sedan å t

giirder !'ör ås tadkommand e av en nä tsax för vå ra torpeder, i 

del alt eft er utl ysande av ofl'enllig tävlan å lskillign förslag til l 

niitsnxkonstruklioner inkomm o. Av dessa l'örslag befanns siir

skill ett, a\ torpedingenjör El mqYis t avgi,·c t, viirdefulll. De tra 

l'örslag brakles också till utförand e, och m ed niitsaxnr nv denna 

kollS l r u ktion fulHöljdes sedermera und er fl er n år en m ä ng d fö r

sii k, som i det s tora h ela gttvo gynn samm a resultat . 

'rorpedens S tudcrar man de k ommillebetänka nd en och ulrednin!:.,.'ar 
lmli bt>r- O l'h " 

typ fr!iga. rörande sjö krigsma lericlen , som tid ef ter an nan ~wg i,· it s, å ter -
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fi nner man diiri cle mest ingående, ' ·äl moliverade och f ull sti.in 

diga frams tällningar belriifl'ande de egen tliga art ill erifar tygen 

och derns a·rlilleribestyckning, Yarjäml e många olika förslag till 

dylika far tyg l'ramslällls och diskuterats ; men Yiinder mnn sig 

till lorpecl farlygen, kan man icke tmderl å la alt lägga miirke till 

den relaliYl knnpphii.ndign hchand ling, som iignnls dessa far 

tygs lyper , och man frapp eras aY elen niistnn fullsliindiga frlm 

,·n ron a Y nago n om Yerk l i g fackkunsknp vittnande ltlr.e(]ning 

riiran cle \'are sig torpedbes tyckningens ka li ber, storlek eller upp

,tiillning ~~ de olika fnrlygslyperna, ehuru torpeclbeslyckningen 

a lm in slone ~'\ torped fartygen bord e va ra huvudsaken. V n el orsa 

kerna till de lt a egendoml iga fö rh åll ande kunna vara, liimnar jag 

dii rhiin, men sl.-a ll dock la gn det till anledning ntt i del följande 

11agol närmnre ingå på frågorna om torpedernas ka liber samt 

lorpedbeslydningen å olikrt Jartygstyrpcr. Dessa frågor tord e 

diirjiimle jus t nu vara H \ ' aktu ellt intresse, då försvarsbered

ning:l ma und er {len tid denna årsbe rä ttelse omfallar b land nn 

nal vaPit sysselsalla med ul a rbelnnd e av förslag till nya fartygs 

t~·lw r för dr flotta. 
Liksom under en lå ng följd av ~n· en skarp st rid stått n•el 

inn pansaret och kanon en, så har också under senare lid er kam 

pen mel lan nnclenaltensskyddet och torpeden fo rtgå tt, ehuru 

densmnmn kanske icke ådragit sig sa mma uppmärksamhet. 

Orsaken h ii rlill torde f å till skrivas den underordnade betydelse, 

som iin cla lill allra senaste ~1 r på många h åll och icke minst inom 

Ya r marin tilla gts torpeden . Mot densamma har också hillilis 

lll <-·d fog ku nnat framdragas n ågra ovedersägliga svaghe ter, n äm

ligen i förs ta hand dess r inga träffsi.i kerhet huvudsakligen bero

ende på de osäkra siktfaktorerna (m ålets kurs och fart) och del 

invpcklnde maskineriets opålitligh et sam t dessutom dess m yc

ht begriinsade skottvidd, v ilk en inskriinkle torpedens egentliga 

an,·iindande till torpeclfar lygen , om än även de stora far tygen 

sasom e tt hot mot niirstrid försågos med torpedet'. Dessa svag

hel t•r hos torpeden hava em ellertid på de senaste å ren till m yc

ket st or del övervunnits dels genom en högst betydlig ökning av 

to rpedens fart och skottvidel och dels genom a vsevärda förbä ll-

1'irlskrift i Sjöväsendet. 3 
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ringar sii.rskill i gyroskopels konstruktion, Ymigenom en i.inda 
till 10,000 meter lång, praktiskt tagel rak torpedba na erhallcs. 
Under del all farten iir beroende på arbelslryckcl i maskinen 
oc h clclla tryck begriinsns av maskinens hallhnrhcl, bcslii mnH~s. 

.~ko !lvidden å ter av den Lillgiingliga luflmiingden , del vill med 
andra unl siiga av Jul'lkiirle ls stor lek och av del tryck, man kan 
giva luften i delta, ii.vcnsom av del sii.lt, varp~tlul'lens arbete kan 
ulnylljas. 

Genom införande n v va r·mluftsappa ra len erh {tller l u f ten e l t 
betydligt ökat tryck, och torpede ns så,äl fart som skollvidel har, 
sasom jag i det förcgacnde framhall il , h iirigcnom i ocrhörd grad 
kunnat uppdri,·as. Vid siriivandet efter ökad skollvield har 
man emellertid alltjiiml m[tsl öka luftkärlels vo lym d. v. s. öka 
lorpcdcns kalihcr, men i samband därmed m~lslc ii.ven torpc
elens hingel ökas, ly proportionen mellan kaliber och Jiingd 
måste bibehållas ungcfiir o fiiriindrad, om något niimnviirl skall 
kunna vinnas i skollviclden. Om man niimligen ulan all iindra 
torpedens längd övergår fr~m en kaliber av 45 cm. till 53 cm., 
med bibeh~\llande av likformighet hos akterkonen f'iir all ej 
försämra formmolstandel, kommer man till del resullalel, all 
den stör re torpeden Yid sam ma farl erhåller en skollvidel av 
endast 85 'lo av den mindres. Ökas diircmol torpedens Jiingd i 
s.amma proportion som kalibern, torde c:a 18 '/r ökning av 

sko ltvidden Yinnas. 
Till ökningen i kalibem har iiven i mycket hög grad bidra

git iinskviirdheten all öka torpedens sprängladdning, viikel bli
vit en följd av de förb~i ltringar , som vidtagits vid fartygsbott
narnas konstruktion i .avsikt all höja deras mo ls landskraft mol 
torpeders och minors spriingye rkan . Torpedens kaliber har till 
följd av dessa förhållanden all lj iimt stegrats. Från en kaliber, 
som från början var 35 ~'t ~18 cm. övergick man i biirjan a,· 1890-
lalel (i vår marin dock egentligen först i början av 1900-talel) 
till 45 cm. kalibern och under dc senaste åren har åter en ök
tling av torpedens kaliber skett, i det alt man i många mariner 
;tv ovan angivna sk~il börjnl införa 53 cm. torped er. s~"tlunda 

lwr man vid nybyggnad övergäll lill denna Lorped kaliber , i engel-
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~k~t marinen ä s:hiil stora fartyg som ä jagare och till och med 
;t undcrvallensbålar, i lyska marinen fl stora· fartyg och troligen 
a jaga re samt i den franska och Förenta staternas mar in er a 
-,to rn fartyg, varj~imle 53 cm. torpeden iiven inom några andra 
ma riner delvis kommil till m~Yiindandc, om man än icke knn 
-,ii g:t, all densamma hlivil delinilivl infii·rd {l vissa fnrl~·gslypcr. 
lh' l ser alltsä vid etl hastigt påseende ut, som om 5i3 cm. lorpe 
dt'll s~i. sm{mingom skulle hell och hållet und:mt6inga -:1-5 cm . 
to rpede n, liksom denna törul undantriingl ~~5 och 38 cm. lorpe
dc tl. r del följande skall jag dock söka visa , alt delta ej hör hli 
\it förhallan<let, utan alt både 45 cm. och 53 cm. kalibern under 
oli kfl rörhållanden hava si tl hcriilligande. 

A stora fartyg, el. Y. s. pansarfartyg och kryssare , komm er 
ka nonen siikerligen allljiimt a ll vara huvudvapnet och torpeden 
l1lir hi:ir enelast ett sckundiirl vapen. Vid en sjöstrid måste 
11ii mligcu en flotta ledas med hiinsyn till artilleriels fördelakti
ga sie ulnylljancle och ka.n enelast undanlagsvis manövrera för 
an Yiindanclc av sinn torpeder, Yarav cudast elt rela liYl ringa an
tal finnas å dessa fartyg. Dock kan det Yara av allra s törslfl 
slii rsla betydelse s~irsl.-ill för en svagare flotta all antingen ,·id 
sir idens början, om dii.nid el l gynnsam l läge u ppn:"ttls, eller 
oc k uneler stridens fortgång genom elt hastigt närmande kunna 
ul ny llja en lämplig formering av fiendens fartyg, el. v. s. d(t 

<k-;sa erbjuda slor mälytn och ringa mellanrum, för verks liillnn 
dl' av ett torpcdangrcpp. Då erfarenhet en från nutida sjökrig 
'i sa r, all stridsavstånden siillan lwmma alt undersliga 5,000 
:'t G,OOO m., är det liill alt inse, all de stor.a· farlygens torpeder 
nws lc h ava slörsta möjliga skollvield och högsta farl. fEir, där 
'i kl och utrymme spela mindre r'oll , höra alltså obetingat tor
pl'd cr av stor kaliber komma till användande. Den moderna 
:>;~ cm. torpeden, som uppn ä r en fart av 35 knop pft G,OOO ~~ 
/,000 m. och c:a 30 knop pa 10,000 m., är sålunda för dc slor:l 
ra rtygen ulan tvivel den lämpligaste lorpodtypcn. 

Belriifl'ancle jagarnc sä höra dessa· vana avsedda a tt kunna 
11 p p laga s l rid .såväl cla.g som n all, och dc omstänclighelor, under 
'i lka delta kommer a ll ske, bli beroende på stridslägcl. Vare 
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sig de t sker för att und erstödja egen flotta och d}irigenom söka 
gi,·a denna över vikt i s triden, eller det sker för all ytterligare 

demoralisera en redan Yikande fi en de, komma dock jagarne vid 
s ina .anfall ~alltid alt fullkomligt oskyddade ulsiillas för elden 

!' rån dc stora farlygens l;;rafliga sekund~ira best yckning. För 
d~~Jika an fa ll synas dii rl'ör likaled es torpeder m ed slörsta möj 

liga skoltvidd och fart vara erforderliga. Skullc jagarne vid 
daganfall nödgas rusa in på e lt så kort avs l[mcl so m ett par 

lusen meter, lära nog å tmin ston e de flesta aY dem vara d ömd a 
till undergång, m en vid anfall på en flotta torde ut sikterna :dl 

trä ffa m ed torped på 6,000 m. avstånd vara lika slo r::t: om ej 

s törre ~in på 2,000 m. , förulsatl alt del giiller en salva to rpeder 
och ej en ens taka torped. Tvingas de anfallande jagarne in p{t 
e tt par tusen meters :ws l:1 nd , kommer nämligen s:hnl anfallets 

ledning som torped ernas riktande och a vskjntandc all röna ell 
mycket ogynnsamt inflyalndc av dc stora farlygens artillerield 
p å c lt så kort avstånd. P[t en 5,000 :'t 6,000 m. avstånd torde 

nrlillcrielden mot de med stor fa rt framgåend e jaga rn c däremot 
u töva rela tiv t ringa verkan, och utsikten all erh å ll a lriiff iiven 

pa detta stor a a vs tånd synes dock, cHirest anfallet ii r vii lle lt och 
e rforderligt antal torpeder sa mtidigt avskjutas, nu.a ganska s lor. 

Vid torpedan fall n a lle lid torde jagarna däremot i en del 
fall komma att tr i.inga in på mycke t korta ~ws lånd och då av
skjuta sina torpeder var och en mot elt bes tämt fa rtyg såsom 

mM. Härvid skulle det således vara fördelal;;tigt alt offra på 
torpedens skottvidel för att vinna i far l, men d å d et .av vik t- och 

litrymm esskäl ej lå ter sig göra att hava särskilda torpeder av

>eclcla fö r dag- och nallslrid , måste av jagarnas torped er fordras 

-såYiil stor skottvidd som högsta möjliga fart på kort distans . 
Aven å dessa fartyg skull e på grund härav elen s törre torped 
kalibern med hänsyn till far t och skottvield bliva elen förmån

ligas te, och m ed avseende på sprängladdningens s imlek blir elen 
give tvi s alltid förd ela ktigast. Men då spriingladdningen i 45 cm . 

torpeden numera kan ökas iincla till125 kg. tryto l, tord e en såda n 
laddning v.ara tillfylles t, om icke att unel er alla förh ållanden 

siinka e tt modernt slagskepp, så dock att ,j varje fall sk ada det-
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~amma så alharsamt, a l t det sti lies ur stridbart sk i ck för en 

ganska lång tid. Därtill kommer, a lt 53 cm. torpeden på grund 
,1v sin s tora tyngd och cHirav förorsakade ohanterlighet sam l de l 

i)kade utrymme den kräver icke utan svårigheter kan införa s a 

jaga re m ed deplacementunderstigande c:a 500 tons . Und er de l 
;d l 45 cm . torpedens vikt s tanar vid cirka 700 kg., uppgå r den 

Hii mligen för 53 cm. torpeden till c:a 1)100 kg., och hii r lill kom 
mer, alt viklen av torpedtuber, fi)n ar ings- och lrans,porlanord

ninga r m. m. ökas i molsvarand e grad. För mindre jagare bl ir 
ma n på grund hämv allljiiml htinvisad till am·ändanclc nv tor 

peder av 45 cm. kaliber. Där så blir h11lct , är det emellerlicl 

nödvä ndigt, att dessa torpeders Ju ftkii r l göras så s lo ra sa m l de
ras varmluftsapparater givas en sädan bränsle- och vallenlill 

ga ng, al l torpederna m ed c :a 30 knops fart uppnå en sko ttv:icld 
av minst 6,000 a 7,000 m. 

Vad undervattensbåtar bel6ifl'ar, komma fordringarna p:\ 

l'i) r dem lämplig torpedtyp att s liilla sig h elt anorhmcla i'i n för 

jagare och .stora fartyg. Visse rligen komm a und ervallenshå
larna i allmänhel att anfalla om dagen , men med h ~i n syn till 

w ar-igh elerna för dessa båtar alt röna sig tillsammans torde an 

fa ll med dem komma a tt ulföras m ed Yarj e båt för sig , och 
da undervattensbå ten kan n~irma s ig fienden osedd , behöver 

hiinsyn ej tagas till artillerield ens verkm1, utan undena Ilens

ha tens utsikt att lyckas blir h elt och hållet beroend e p <"t, hur 
lo rp•edskotten riktas. Undervallensbåten bör alltsä vid Lo rpecl 

an fa ll, i motsals till v•ad förhålland el är med de stora fa l"' ygen 

oc h med jagarne, vid anfall om dagen , söka framtriinga så niira 
fienden som möjligt för att kunna. avskjuta sina torpeder pa 

ko rlas t möjliga avstånd , och d~ir i gen om minska den inverkan 

t'n felbedömning av siktfaktorerna ulönu på lr·iillres ultalel. 

Del ii r em ellertid ofta förenat m ed mycken sYårighet ·all l'ram 

l'iira uncl enattensbå len p å så kort :ws tånd fr ån fi end en, som 
man önskar, men å andra sid an kan man, med h ~insyn till sd\

l·ighe ten alt från en und erva llenslx't l se på stora avst ånd och med 

siike rhe l bedöma siktfaklorern a, g<'t ut ifrån, alt torpedskjutning 
]la stö rre a·vstånd fin omkring 1,500, högst 2,000 m. icke hm-
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utsikt att lyckas. Fastsiar man sålunda maximigriinsen för 

undervattensbåtens skjulelistans till omkring 2,000 m., framgår 
också därav vilken torpedtyp, som bäst lämpar sig för ltmler
\attensbåtar , nämligen en torped med hög farl och jiimförelse

" is kort skott vidd. En långdis banstorped har ma n h ii r ingen 
~mviinclning för . Med hiinsyn till fad och skottvidd blir sa

lunda 45 cm. torp eden den för undervattensbå len Eimpligasle. 
Med h~inseende till sp6ingladdningens storlek blir 53 cm. torpe

den visserligen ä ven !'ör u ndenattensbåten fördela k 1 i gast, men 
samma skäl, som nyss anförts mol införandet aY 53 cm. torpe

den å mindre jagal"e, g~iller i iinnu högre gmd belrMt'ancle un
den·attensbåtar, och då dc vik ler en unclerva 1 tensbå t kan med

föra äro ytterst beg>r'iinsade, kommer införandel a,· 53 cm. tor
peder å undervaLlensbåtar på grund härav givetvis att drag·a 

med sig en minskning av .antingen motorernas bränsleförråd 
och ackumulatorsballeriels storlek eller ock torpedernas antal, 
,·ilket betyder i föl"ra fnllcl en inskränkning av undervattens

hålens aktionsradie och i det senare av dess ofTensiva. värde. 
Den enda marin , som infört 53 cm. torpeden :) sina under

Yattensbåtar, ~ir den engelska. 
Sammanfatt·as vad hiir .anförts i kalibcrfrftgan , synes man 

komma till det resultatet, all två torpedtypel" ~iro erforderliga, 
nämligen en långdistanstorped med en skottvield av 6,000-
10,000 m. och mins l c:a 30 knops f'arl, avsedd l'iir dc fartyg, 

som komma att skjuta IOL·peclcr på stor-a avstånd mot hela flott

förband såsom mål, samL en torped med högst 2,000 m. skot i
Yidd men myck et hög fart (minsl 40 knop ), aYsecld för under
vattensbåtar. För den förra torpedtypen liimpar sig 53 cm . 

kalibern bäst , men kan dock 45 cm. kalibern komma till an

Yändning, 11mler de l all för den senare 45 cm. kalibern iir för
delaktigast. 

Det ~ir att beklaga, all den här herörda fragan inom Yar 
marin icke synes ha va iigna t s den upp m ii r k sam h el, som dess 

"i k t k r ä v er, och denna omstiinclighel torde vii l också L il! störs in 

delen få tillskrivas del ledsamma förhålland e!, all torpedutred 
n ingen för alla ,·åra n IIYfl'l''ancle pansarbålar o c h torped k ryssarna 
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:sa ml 26 iildre torpedhatar num era endast kan anses ha,·a elt 

mycket ringa viirde. Förhållandet ~ir niimligen , all sprängladd

ningen i dessa till elt storl antal uppgående torpeder icke upp 
gå r till mera iin respeklive 50, 60 och 70 kg. d. v. s. enelast 

50- 70 '/c av vad som nu anses böra vara minimum . Deras 
l'art och skottvidd ~iro od~s ~1 allt för ringa, och av alla de5sa 

torpeder iir det blott omkring c ll tiotal, i vilka varmluftapparat 
möjligen kan anbringas och vilkas fart och skottvidd diirigc

nom k nnna i viss mån fiirbii liras. 
Alla marinens övriga torpeder torde visserligen kunna för

ses med nnmluftapparat , men id.e i en enda av dessa , ej ens 
de n u u n der tiherkning va rand e, torde u Lan betydlig om bygg

nad av torpederna annaL iin Hena varmluftapparalel'» el. v. s. 
sådana med endast en obetydlig kvantitet vatten, kunna inbyg

gas, och med sådana kan man icke nå de skottvidder, som nu 
mera ii ro föe .stora fartygs, torpedbåtars och j-agares torpeder 

nfordcrliga. 
Då vi nu ståjnför den utan tvivel viktigaste vändpunkten , 

som hillills förekommit i torpedvapnets utveckling, nämligen 
in rörandet i torpederna av varmluftappa•t'aler , och dc beslut, som 
komma a tL rattas rörande Ly pet' för elen fortsatta anskaffningen 

aY torpeder, för lång tid framål komma att utöva ett avgörande 

i n flytande på torped vapnets u t veckling inmn vår mar i n, ä r del 
av utomordentl ig vikl a ll, innan ytlerligare torpedanskaffningar 

rör'e Lagas, en fullshindig utredning åstadkommes s[tv~il rörande 
i vad lttsträclming redan befintliga torpeder kunna och böra 

rörses med varmluHapparater och huru de böra fördel as mellan 
llefinlliga fartyg som ock framt'ör allt vilken eller vilka torped 

lyper ( kaliberl~ingcl och laddning m. m .) man vid anskafl'ning 

a" nya torpeder bör Yålja för de olika fmtygsslagen. 

Torpedfartygen d. "· s. torpedbålarna och jagarna samt 
ltndervattensbå tarna ha va sa m ma uppgift nämligen fiend en s 
lillinletgörande medelst torpeden, men denna uppgift söka dessa 

rartygsslag lösa på i strategiskt och taktiskt h~inseende ganska 
oli ka siill. D~\ deras ofTensiva vapen uteslutande utgöres av lor-
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pcdcn , måste bedömandet av deras stridsvärde bliva beroende 

på möjligheten att utnyttja detta vapen. Denna möjlighet ~ir 

emellertid beroende icke blott av torpedbestyckningens styrka 

och uppställning utan j lika hög grad tw fartygets egenskaper 

j o"vri<>t. Ja!:! skall därför i samband med frågan om torpedbc-a u 

styckningen även någol närmare beröra utvecklingen av de ifr:l-

g:warande båda fartygsslagen . 

Av vad i det föregående anförts framgar, vilka oer

hörda framsteg torpeden uneler de senaste åren gjort med 

avseende på såväl fa.rt och skotlvidel som triifTsäkerhet. Med 

h~insyn till slagskeppens till nära 200m. uppgående liingcl kom

mer därför torpedens träffsannolikhet utan tvivel även på stora 

avstånd alt bliva betydlig. Detta i förening m ed torpedskottets 

s tora sprängverkan giver båda fartygsslagen sill fullrt berätti 

gande. Deras relativa stridsvärde beror till slö·rsla delen p:\ 

möjligh e ten a l l oskadda uppnå ett. för torpedernas u l nyttjande 

gynnsam t läge j förh ållande till fienden. 

Torpedbå larnas taktik grundar sig i försia hand på stor 

fart , vilken sälter bå tarna i stånd a l t uppträda överraskande 

och utföra sitt anfall i form av massanfalL Denna taktik betin 

gas ~lv den ytterst ringa för·svarskraft bålarna äga mot artilleri

eld. De m ilihira f ord ringarn e fö,rorsaka sålunda , atl vid torped 

h å larnas utveckling fortfarande sl6ivas efter hastighelsstegring, 

,·ilken såsom omedelbar följd mecll'ört en ständig deplacement

ökning. Från de egentliga torpedbålarna har också så smä

ningom utvecldat sig en särskild fartygstyp dc s. k. jagarna eller 

lorpedbålsförstörarna . Dessa bålar bibehålla alltjämt karak 

Iiiren a,· torpedbåtar , ehuru deras deplacement ökats iinda till 

l ,000 :'t 1,200 lons, varigenom en betydlig stegring av ~jöduglig

hct och fart j~imf'ört med torpedbå tarna uppnå tts. 

Med jagarnas införlivande i dc sjögående eskadrarna har 

hibchållanclcl i dessa av de egentliga torpedbå larna m ed etl de

placement :av c:a 100- 150 tons omöjliggjmts. Vid samman 

lriiffancl e m ed jagare kunna torpedbålarna n~imligcn icke med 

tanke på framgång tipptaga strid med dessa, och de kunna icke 

heller på grund av sin underlägsenhet i farl söka sin riidclning 
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o'('llOlll flykt ulan ~iro dömclc till s~ikcr undergång . Bibchflllan 

~('( a v d\ra l :a kla ss torpedbå tar i kustflottan kan num era 

Jlliijligcn anses såsom en nödfallså tgärd för personalens utbild -

11 ing i fredstid, men unel er krig k:an en sådan anviindning aY 

dl'n 1w torpedbålstyp icke leda till annat iin missräkningar och 

ledsamheter, ly de l'örhållandcn, som skapals genom jagarnas 

upp lriidandc, hava gjort .all dessa torpedbåtar icke liingre ~iro 

ii r;nadc l'iir de uppgil'te r, fiir vilka cle ursprungligen anskafi'ats . 

\ 'id loka lförsvaret kan denna lorpeclhå lst~·p ~innn vinna an-

1 iind ning, men även här torde den snar l komma aU undantrii n

ga s av under·vallensbåten, som på grund av sin osynlighel och 

<.,( ii rrc osårbarhel är effektivare. 

Till deplacementsstegringen hos torpcdbålarne har ocksa 

i sin man bidragit nödvändigheten alt öka torpedtubernas ant·al. 

Sa liingc torpedens skoltvidd vat' beg6insacl till ell par tusen 

mete r , var torpedbåtarnas deltagande i dagstrid med hiinsyn 

t iii dc s lo ra slagskeppens artilleris tiska förmåga å ena sidan 

oC'h ba larnas stora sårbarhet å den andm så gott som utesluten. 

D<' l la !'ii r hållande ha r nu Yiisentlig l än d rats. Genom va rmlufls

:1ppara tcns införande har torpedernas skottvidd, såsom redan 

:1 nl'ii rls , med bibehållande av tillriicldig fart stegrats till 6,000 

:'1 l 0,000 m. , vilket haft till följd, all torpedens anv~indbarhct 

m~·c ke l iikals , och diirmed har det blivii möjligt , all i ett kom 

mande sjökrig de stora fartygens artilleristrid skall kunna verk

sa m t understödjas av torpedstrid en. Dessa stora skjulavsl fl nd 

hava emellertid medf'iirt en fullsl~inclig rei'Olulion i siillel f'ör 

to rpedskjutning und er strid. Under del alt torpt'danl'allen förr 

:1\ w lt all m ed varje a,·sJ.>jut en torped trätTa e ll hes l~imt fartyg. 

tord e del n umera vid en sjöstrid inträffa relali\'l fa tillf'iillen, da 

t'll torped kommer all avskjulas m ed ell enda fartyg såsom m ål. 

De enda tiiWill en, d[• sådan torpedskjutning kan förekomma. 

iiro fran torpedbå t och jagare om nall en saml från und erval 

tt'llsha t om dagen och d:'\ på avstånd tW maximum 1,500-

'2.000 m . 

Vid dagslricl , diir slridsavstånden, både för stora l'artyg och 

liir jagare, knappast komma att understiga 5,000 :\ 6,000 m. , 
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iir det så go tt som omöjlig t, a tt m ed torped tr i:iiTa ett ensam t 

fartyg, ulan blir del d å nödvändigt al skjuta torpederna m o t 

en flotta eller ett förband av flera fartyg såsom m [ll. Xven vicl 

nattanfall torde torpedbå lar och jaga r e m ed h Li nsyn till den 

starka bevakning, Yarm ed varje flotta numera omgiver sig , f~i 

sv~n· L all lwmma in på så korta avstånd, a l t to rpedskjutning 

m ot enk elt fartyg kan utföras, ulan kanun er säk e rligen ~iv en vir l 

n a !lan fall , då del ej är a lld eles mörkt, torped s k j ut n in gen m yc

ket ofta alt få utföras m o l h ela fart ygsförband såso m m {ll . D en 

na skjutm e tod synes .så lund a hädanefter bliva d en 11nder s trid 

oftas t fö•rekommande. 

För ~att med d enna sk julme tod kunna uppn å e l! gott träff

res ultat iir det emellertid nöd v}i ndigl , för d e l första all torpe

d erna icke avskjutas p å s tö rre avstånd än att d c n å fram till 

målet , iiven om d etta rör sig i riktning från dc a nfnllande ha 

Larn a, för det and ,r!a all fi end ens formering erbjuder etl så s tort 

m ål, att d c avskjutna torpederna komma alt passera em ellan de· 

ytt ersta fartygen i form eringen, och slutligen för d e l tredje alt 

e ll sådant läge välj es för ~anfallets utförande, all , o m torpederna 

passera m ellan d e y tt e rs ia fartygen i form eringen , d en störs ta_ 

möjliga sannolikhel för Lr ~ifl" av e tt fartyg och d en min s ta möj

li ga sannoJ,ikhet för all torpederna skol·a· passera i m ellanrum 

m e n m ellan fartyg en före finn es. Dessutom å r d e l nalurligtYis. 

Yid d enna skjutmetod av myck en vikt, att e tt s tort an tal torpe

d er samtidigt avskjulas, och all torpedskjutningen leel es p å sa

clictn t si:ill att torpedba norn a bilda regelbundna l"iill , la gda sa 

all d e omfal!a störs!:-1 möjliga d el av fiendens formerin g. 

Den na skjulm e locl h a r fört m ed sig nödviinclig he len s~ tY ii l 

a lt ök a antalet torped tuber ombord å fartygen so m an lalc l re 

serdorpecler i förr:lcl. Då torped skjutningen diin·icl id:t> liing re· 

kan 11 Ll"iir.a•s oberoend e a v va rj e lubbefälha vare för s ig, ha r cl ell

na skj utm e tod ii,en niidvändiggjort en s:ldan uppsliillning aY 

torpedtubern a , all skjutningen kan ledas fr~tn kommando
brygga n. 

På grund a\· d e s tora farlygens artillerisliska Ö\'e rliigsenhel 

och jagm·nes så rbarh e l k o m m e r Yarj e torpeda n fall a,. d essa· 
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f:triYg, ,·are sig det utföres {)ag elle r nalt, att bJiqt för cnnl med 

dc st örs ta svårigheter och risk e r , oc h kanske blir d e t endast en 

del a ,· dc anfalJancle bå larna , som lyc kas komma in i c ll gynn 

-~111t! a nl"a ll sliige. För dessa blir d e t därför av yttersta vik t, all 

ku nn a avgiva st\ slorl antal to rpedsko ll som möjligt oc h , cn ii r 

on!la c!cl ning unel er e tl anfa ll ick e kan medhinnas, bli r även aY 

detta sk~i l nöds äncligt all giva jagarna den knaftiga s l möjliga 

torped bes Lyc k n in g. 

Fö r al l äsk å clliggöra elen u!Yec kling jag~une und er den sc

na sk tioa rsperi od en unclcrgå tl , h a r å vidstående diagram lupp

dr<tgi ls rela tion slinjer utYis~D ndc förhållandet m e llan cl eplacc

mcnl och an tal torpedtuber för olika mariners jagar e, ya r jiimlc 

iin•n ~i plansch J i schematisk form visals exempel p å torpcd

lllhcrn ns uppsl~illning och förd elning å jagare. 

De l har ick e vmil möjligt aU e rhåll a fullständiga uppgirt er 

Ii ir:111 de lontal och torpedbes tyckning fi.i r a lla inom dc olika 

mnrinerna varje tir b yggda jagarne, och dessutom. h<1\·a för 

~.: tmma marin lmd er samma å r ofta byggts jagare av ganska 

ol ika Lon tal och med olik a bestyckning. På grund h å rav kunn:1 

k ttrYorna vi sse rligen icke giva n ågot exakt ullryck för Lon la l 

uch to rpedbest:·ckning und er Yi ss l å r , utan angiva d e endast del 

~tll mii nnas l för ekommande to nla le l och tubantalet för de jaga re, 

-o m l t n der [n· e l sjösatts inom r espek t i ,-e mariner. Härigenom 

giv :t k urvorna dock en ganska tydlig framställning av elen le

dnnde lend ensen i ifrågavarand e h~inseenden under elen senas te 

iioarsperi od en . D e lsamma gil ll er bel6itfande molsvarand e kur 

' or up pgjorda för undervallcnsh:l la r och stora f a r! y g. D~i r ej 

annorl unda angiv its , utgör es bes tyckningen av 45 cm. tube r . 

\ ' ad d c större marinern a be!r ii iTa r , synes jagarnes d epla

eenwn l i bör'jan av tioå r sper ioden h a llit s ig omkring 500 tons. 

f Iniilen av denna period kan en ga nsk a kraftig stegring av lon 

lolet fö rmiirkas, vilken dock för England s och T ys klanels vid 

kommande följes av en tillbakagång, m en vid tioårspe rioden s 

slut fö t•e te r Lontalskurvan å ter en stegring. D e t vill dock sy na~ 
~1 ,. de projekterade byggnadsprogr:ammen , som. om m a n ~iven 

in o111 de fl es ta större marinerna nu k ommit till d en åsikten , alt 
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jagarnes storlek , med hiinsyn till deras anviindbarhet för tor

pedanfall , icke borde ön~ rsliga c :a 800 ton s, och Tysklands se

naste jagm·e h ftlla sig omkring GOO tons. I sliillel biirjar man 

sa viii i England som i Tyskland bygga snu), mycket snabbga

de kryssare på c:a a ,500- -!,000 Lons, vilka torde avses fiir spa

nings- och bevakningsiindamål saml frnmfiir ,a]IL till fiirs\·ar 

m o l ja ga rea n fall. 

.Jagarnas lorpecl bcs lyckning har, s:\som eliagntill L Yisar , en

das l langsamt ökats. Sölunda har elen under Lio ~11·s p c riodens 

första hiilft h :i llil s ig ga nska ofiiriindrad, och först omkring :tr 

1908- 1910 efter varmluftstorpede rnas införand e ka n e n kraf ti 

gare s tegring a\· tubantalet förmiir.kas. 

BctridTancle dc sma marinerna föreler utvecklingen :w ja

gartypen, vad lontal och lorpedbcslyckni11g nngar, högst ringa 

frams teg. Dc norska jagarne synas i delta avsc<'IHit' vara de 

hiis ba . 

Vid hcsliimmandel av llH1pedbestyckningcns sto rl ek od1 

uppställning torde, sasom av plansch I framgår, i en del mari 

n er först för omkring 6 :'t 7 å r sedan n~tgon p lanmiissigh e t hava 

gjort sig gällande. Dessförinnan synes man i a llm iinhe l ha n t 

niijt sig med alt installera en 2 :'t 3 torpedtuber, var dessa bäst 

kunnat få plats , ul an atl vid sjäha :llnrlygens konsl r'uktion nå

gon synnerlig h~insyn tagits till möjligheten all bereda slörs ta 

antal torpedtuber för deras an vändand e bä s ia mö j l ig,a· upp s l ~ i Il

nings platser. Med långd istans to rpedernas införand e för c:a 6 

~~ 7 å r sedan , varigenom metoderna föt' torpedskjutning iindra

des och ctl st örre 'anta l torpeder måste avskjulas i nuje anfal l, 

blev del nöchändigt a ll såvii l öka torped tuhernas a nt a l som all 

;,;-iva dessa en s{\dan Hppsliillning, att vid anfal l s kjutningen kun

de pa ctl tillfredssUilland c siill ledas. Frå n denna tid l'örm~irk es 

ocksa inom dc f'l csl.a marin er en s löPre planmiissighc l i delta 

hiinsccndc. Siirsk ill utmiirka sig de nyare t~·s k a och ~uneri

kanska jagarne samt dc danska 250 tons lorpedbåtama fi'ir en 

kraftig och väl upps lii lld lorpedbes lyckn ing. J liirvid har tyd

ligen den fullt riktiga principen gjor't sig giillandc, a ll fartygen 

böra förses med .s törs ta möjliga antal torped tuber och dessa 
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o· i\ :t s en sadnn upp s t~illn in g, a l l skjutningen kan ledas fr å n 

~om mandobryggan . För del ta iindamål h ar man förlagt denna 

sa niira milten av fartyget som möjligt , samt uppställt lo rpcd 

it tiH' l'nn såväl för- som akter om bryggan och så nära denna so m 

del med h ii n syn l il! diicksul rymm c l hHit sig göra . 

Vid torpedtubernas nppsl tillning synes m1mcna i a llmänh e l 

t1·a olika principer följas , an tingen enkeltuber uppställda bord -

1 ;~rls a bada sidor eller ock dubbcllllbcr uppställda midskepps . 

]) d förra uppstä llningssii U et ha r förd elen alt tillå la t n bern:ts 

r i k ta n dc i n ii rhcten a\' fartygets s lä \''l"ik t n in g, vi lk e t, beroend e 

p :t siiiiC' I för torpedanfallets u l !'öra n de, kan vara efters t r ii vans

vii r!, oc h del medgiver i övrigt s törre skjutvinldar , m en del 

liirsvö rar diiremot tube rnas an\'iindandc vid fartygens rullning. 

Del sena re uppställningssätte t m ed för å ler den stora förd elen, 

;tl t a lla tuberna kunna anviindas å b~tda sidor och gör tube rnas 

an1 ii ndancle mera oberoende av ktrlygets rörelser, varför delta 

L!ppslä llningssält i dc flesta fall torde Yara att föredraga. D e t 

har doc k den svagh c.tcn , all torpedtuberna ofta endast kunna 

rik la s i s liillni11gar .j närheten av tvärskcppsställningen , m en då 

torpede rna skjutas i sådana ställningar under hög fart pä farly

;.;et, l'r hå lla de oft,a. en betydlig k6ingning och rullning, som kan 

myl'kc l ogynnsnml inverka p å deras djupbana. Särskilt är delta 

li irhallandet m ed torpeder förs edela m ed s. k. vVoolwich stjiirl

, t ~·c k('. 

Vad vftrn egna jagare bctridTar, så företc dessa· hillills ifrtt

ga o m torpedbestyckningen ell orubbligt stillastående, som led

S<t ml nog ,icke synes tyda på, all vederbörande härvidlag hål lit 

l'l'i'ord c rlig kiinning med lllvecklingcn s gång och de nya ås ikte r , 

som ti ll följd härav gjort sig gälkmdc. 

Visserligen synes man nu sent omsidor i viss m å n hava 

l':tt t iigon e n öppna för hiir b erörda förh ållan den , och avsikten 

liir \a ra a ll av riksdagen begära medel till förseende av dc fyra 

senast byggda jagarne med lv:1 dnbbellubm• i s tä ll e t för nu 

,.a r:mde enkcltuber, m·en ti ven o m anslag till ombes lyck n in g 

:t \' dessa nyligen färdigbyggda jagare beviljas, torde dock lor 

Pedlwstyckningens uppsUillningsplals , som å dessa far tyg iir 



- 48-

s~ircleles ofördelaktig, diirigcnom icke komma all j någon man 
förbättras. 

Torpedtuberna å dessa jagare ~iro näthligen uppställda längt 
akter ul , där fartygels skakningar ~iro slörs!, diir siktningen 
mycket ofta förs·vårras av rök fdm egna skorstenar, där val len
strömningar förorsakade av propellrarna och av fartygels fart 

s~irskill under gir, menligt kunna .inverka på torpcclbanorn·a, 
Sillllt diir del stora :n·slandel fn\n kommanclohryggan sf1 gott 

som omöjliggör torpedskjutningens ledande från <len n a plats. 
För all Yåra j1agare skola knnna mols·,·a ra de fordringar, 

man numera mastc sliilln p:l dessa fartyg, iir ·del nödviindigl a lt 
deras sjöduglighet höjes sa mt deras torpedbestyckning icke blot t 
göres kraftigare utan även gives en fördeLaktigare 11ppshillning. 
Dcs•sa önskemål torde icke kunna vinnas med mindre farlygens 
konstruktion i ganska viiscnllig mån iinclras. Sålunda bör bac
ken nt\got höjas , skorstenarnas antal om miijligt minskas lill 
två och diicket genom hortingande av pannkapparna göras i 

hela sin utsträckning p la n l. Först härigenom blir del möjligt 

del s att draw1· kommandobryggan längre akte röver i närheten 
av fartygets mitt , och dels alt utn y ttja däcket för en sådan upp
sliillning av erforderligt antal torpedtuber , atl skjutningen med 
dessa kan ledns fn'l n l.;ommandobryggan. 

Aven artilleriels nppsliillning och artillerield ens ledning kan 
hiirigenom förbällras. 

Hur dessa ändringar liimpligast böra utföras, tillkommer 
deL huvudsakligast fiartygskonstruklörerna att avgöra. .Jag skall 

dock tillåta mig an tyda , vi lka viigar man hiirvid m.öjligen skulle 
hmna följa. För alt minska skorstenarnas antal och på sam
ma gång undgå pannknppar, synes det mig, att man antingen 
måste göra fartygen djupare, varigenom ångpannorna kunde 

sänkas, eller använda en liigre panntyp eller ock v.idtaga båda 

dessa atgänler i förening. Göras fartygen djupare, ökas visserli
gen därmed deplacem entet och reduceras även farten, men man 
,·inner också i sjöduglighet, och farlen torde bättre bibehållas i 

hårt väder. En annan ulviig .synes vara att höja h ela däcket, 

, -i lkel torde kunna göras utan avsev~ird viktökning, om relingar-
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na samtid igt insY~ingas och d~icket göres smalare. Hiirigenom 
~kulle ocl.;sa en fördelaktigare uppsliillning av d11bbelluber mid
sk epps kunna erhållas . Vilken ulviig, som bör väljas·, kan emel
]l'rl id encJ,as t genom en fullständ i g ·och detaljerad u lrcdning a,.

göras, men målet måste uppuås, iiven om ja.garnes deplacement 

och kostnad skulle därm ed något ökas. 
övcrgf1 vi nu till det andra av de två fartygss•lagcn , undcr

vallensb:'Hen, så iir del av slörsta intresse att anstälha· en jiimfö

rclse mellan denna och jagaren i ändamål alt söka utröna, om 
liLHlc rYnllcnsh[llen iir jagaren överlägsen i offensiv krafl och an

' iindhnrh et och möjligen kan crsii tla denna. För att kom ma 
till klarhe t i delta spörjsmål är en närmare undersökning aY 

.lln<l crvatlensbåtens mililiira värde erforderlig. 
För endast någm få årtionden tillbaka kunde man knap

p a~l lala om undervallensbå lar ·Såsom praktiskt anviinclbara 

rartyg av verklig militiir betydelse, och till och med framslående 
raekmiin sHillde sig misstrogna med avseende på underva llens

ilala rnas utvecklingsmöjligh eter. Men den moderna teknikens 
storartade framsteg har med oanad hastighet bringat undervat
tensbåtsbyggand et fmmåt. Unclenattensbåten har nu genom

gall försöks·stadiets alla sl.-edcn och erk~innes inom alla mariner 
sa som el l betydelsefullt vapen, vars inflytande på el t kommande 

'i,j iik rig knappast kan överskådas. 
De första underv,altensbåtarnas mil.itära värde var natur

l igtv is ganska ringa, och dcs·s uppgifter måste därför begränsas 
ttlcslulancle till hamnföJrsYar. Genom den på 1890-talct fram 
lriid ancle s. k. dykbåten, vars upphovsman var fransmannen 
Laubcu f, inträdde undervallensbåten i ett nytt utvecklingssta
dium. Under det att man vid konstruktionen av dc första un

~l e rvaltensbå tarna huvudsakligen fäst sig vid båtarnas framdri

' an de i undervattensläge och ägnat föga uppmärksamhet åt sjö
duglighe ten, uppställde La.ubcuf såsom ett oeftergivligt villkor 
fiir undervattensbåten, alt den d~irjiimte skulle hava b åde stor 
l'art i övervallensläge och sjöduglighet, varigenom unel ervattens
ha len strategiskt sett vann betydligt i användbarheL Numer J. 

iiro också dessa fordringar obetingat erkända• såsom riktiga, 

Tidslwift i Sjöväsendet. 4 
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och ·en framslående sjömilitär författare har härför givit e tt 

mycket betecknande uttryck , då h a n uttalat, alt »tmdervat.lens 

farten med sin aktionsradi e bestämmer und ervattensbåtens· tak

tik m en överva llensfar ten med sin aktionsradie dess s trategi >> . 

Då ackumulatorbatterierna på grund av sin stora vikt och rela

tivt ringa k1apacilet endast kunde komm:a lill användning för 

undervatlensgång, infördes såsom framdri vningsm edel för hö

jande av övervattensfarten till en början ångm askin en, m en har 

denna under de senaste åren i allmänhet undantriingts av olj e

molorerna. 
Många tecken lyda emellertid på, att underva tlensbåtens ,l v 

Laubeuf inledda andra utvecklingsperiod nu närmar sig sitt 

slut, och inom de allra närmaste åren tord e vi få bevittna fram

trädand et ay under vattensbåtar , ägande en sådan grad av drift

säkerhet och sjöduglighet, fart och beboelighet i förening m ed 

hög offensiv- och defensivk•raft, att desamma kunna uppträda 

fullkomligt .självs tä ndigt och på den grund komma alt i likhet 

m ed övriga fartygsslag linförlivas med de sjögående flottför 

banden. 
Såsom redan framhållits är en a v de all ra viktigas·Le militära 

fordringa rne på den mod erna undervattensbåten en ytterligare 

stegring av den strategiskt sett så viktiga ö-vervaUensfarten, vil

ken i förening m ed tillräcklig aktionsradie och sjödugligbet gör 

det möjligt för undervattensbå ten alt uppnå del fördelaktiga 

läge i förhålland e till fienden, som utgör ett oeftergivligt villkor 

för att därefter kunna framgångsrikt fullfölj a undervatten s'a n

greppet. Dieselmotorenms utveckling synes ingiva beräUigade 

förhoppningar om, att en övervallensfart av minst 20 knop skall 

kunna uppnås, och från militär synpunkt måste alltid såsom 

m ål i d etta hänseende upp.S'tällas uppnåendet av en övervallens

fart om möjligt lika stor som slagskeppens fart. 

Den hittills uppnådda· högsta undervattensfarten torde upp

gå till 10 a 12 knop. Alt man dock alllji:imt striivar efter en 

s tegring iiven av undervatlensfarten, framg .. r diiraY, a! l L ex. dc 

engelsk a undervattensbå tarna av den s. k . F-klassen beräknas 

skol1a' erhålla en övervattensfart av 20 och en undervattensfart 
av 16 knop. 
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s trävandet efter större sjöd ugligh et och högre fart har i1a

lurligtv.is medfört en alltjämt fortgående ökning av tmderml

tcnsbåtarnas deplacement. 
Underva ttensbåtens offensivkraft är liksom jagarens· bero

ende av torpedbestyckningen. U tvecklingen h a·r därför även be

trä ffande undervattensbåtarna eftersträvat en alltlängre gående 

stegring av offensivkraften genom Ö·kning av torpedtubernas 

an tal och torpedutredningens s torlek. Även undervattensbåtar

nas defensivkm.ft har man på senare tid sökt höja genom att 

fö rse båtarna m ed elt mindre antal lätta kanoner. Inom de i 

fraga om undervallensbå tar ledand e marinerna, den engelska 

och den franska, erhållia de nyaste båtarna en torpedbestyck 

ning av respektive sex 53-cm. och ålla 45-cm. torpedtuber , för 

Yi lka medföras ända till tolv torpeder. Detta är en kraftigare 

bes tyckning än en modern jagare av motsvarande deplacement 

i 1a.Jlmänhet erhåller, och man tord e därför kunna påstå, att 

undervalensbå tarna i fråga om offensivkraft numera äro jagar

na överlägsna. Hlirlill kommer, att undervattensbåten utför sitl 

a nfall i undervattensläge, varigenom den kan :iakttaga och n~i·r

w a .sig fienden .sam t ostörd a v artillerield och utan synnerlig 

risk att bliva upptäckt komma in på avstånd av 1,000 till 1,500 

m eter . Under vissa förhållanden knn undervattensbåten även 

in laga undervaUen.s'läge i närheten av fiendens marschväg och 

d iir avvakta det för anfallels utförande gynnsamma ögonblicket. 

l varje f1aH kommer undervattensbåten på grund av sin relativt 

laga und ervattensfart att endast under ett ganska kort tidsför· 

lopp kunna bibehålla ett fördelaktigt anfallsläge i förhållande 

ti ll fienden, och det i.ir därför sär·skilt för und ervattensbå ten a\· 

sl örs ta vikt alt i det för anfall gynnsamma ögonblicket kunna ut

veckla slörsta möjliga .offensiva kraft. 

Då man vid torpedanfall å tminstone mol fartyg uneler gång 

iiven uneler mycket gynnsamma förh ålland en icke torde kunna 

räkna med bättre r.esultat än högst 50 o/o träff, vilket under min

dre gynnsamm1a. förhållanden ofta k ommer att neclgå till 25 % 
dler därunder, då lid för omladdning under samma anfall ej 

kan på6iknas, och då det första skottet från en undervattensbåt 
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ofta endast är all betrakta såsom inskjutningsskotl, torde man,. 

med hiinsyn till iall lllldenaltcnsbålar i .allmiinhct komma att 

utföra sina anfall en och en, böra utgå ifrån, alt i torpedbestyck

ningen a en underva ttensbåt hör ingå minsl fyra tntpedluher. 

Först härigenom blir det nämligen möjligt för undervatlcnsb:\

ten alt även under mindre gynnsamma omsti.indigheter a lltid 

kunna påräkna å tminston e en träO' vid varje nnfall, och Yid 

gynnsamma förh ållanden finn es u Lsik t att med gott r esultat 

kunna beskjuta två fartyg. Dessa förhällanden haYa ocksi 

inom de flesta l111arin er inse tts och hos dessa föran lett en sti.indig 

ökning a v underva Ilensbåtarnas torpeclbestyckning. 

Då antalet lorpcdluber icke ÖYerstiger fyra, höra dc alla pla

ceras i båtens förstäv såsom Ö\·er Yarandra ligg1~mcle clubbellu

her. Överstiger an lale l fyra, installeras i allmänhet L v å a klcru L 

och ytterligare en ~l två korgtuber på däck. A större Lmclen-al

tenshålar kan unclervattens-sidotuher ut1an sked även komma_ 

till användande, vilket lär va ra för11Mlandet å t. ex. de engelska 
u.-v.-båtarna av den s. k. E-klassen. 

Till belysande av förhållandenla- rörande unclenallensha

tarna s torpedbestyckning i.ivcnso m för att v,isa, i vilken rikt

ning undervattensbåtarnas utveckling gått under den senaste 

tioårsperioden, har å diagram n uppdragits relationslinjer, ul 

vislande förhållandet mellan deplacement och torpedbestyckning 
för olika mariners undervattensbåtar. 

Av -delta diagram framg:Jr, alt man bet6iffande und en ·a t

tensbå tarna inLill år 1907 även inom de stora, 'ledande n~m·iner

na, s~tsom den engelska, fran ska , tyska och rryska, höll sig vid 

ganska sm å deplacement, högst 400 tons, som dock under åren 

1907- 1910 så småningom ökades till 500 a 600 tons. Därefter 

inträdde en kraftigar e ökning bclräfl'i:mde de tre förstnämnda 

marinernas båtar, vilken ökning uppnår sitt maximum med de 

engels-ka båtarna av den s. k . F-klassen å 1,200 tons, under det 

att de tyska och franska stann1a' vid omkring 800 och de ryskil 

v,icl 500 lons . Paralcllt med ökningen av und erva ttensbåtarnas 

deplacement har även följt en ökning av torpedtubernas ant11l 

och torpedutredningens storlek 11lom be träffande de ryska bå-
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ta rna , som vid tioårsperiodens m i t L hiiru t innan förete en lill

bnkagång, och för vilka tillförlilliga uppgifter' för dc senaste åren 

srakn as . Dc senaste engelska unclcrYallensbåtarnas torpedbc

styckning utgöres av 6 si. 53 cm . tuber, de tyska av 4 st. och 

dr frans·l,;a av 8 st. 45 cm. tuber. 
De små marinernas undervallensbålar hålla sig vid ett de

placemcnl .av omkring 150 a 200 tons med en torpedbes tyckning 

av upp till 3 tuber. Dän-id ~ir att miirka, alt dessa mariners 

undena l tensbå lar icke ii ro lämpade för annat ii n lokalförsvar. 

Biist bestyck ade av dessa äro de nor,ska unclervaUensbålarna, 

och med hånsyn till Ya<l som nyss nnförts rörand e minimibe

styckningen å undervalensbåtar i allm~inhet, m ås te de övriga 

sma marinernas bålar anses vara alldeles för syagt bestyckade. 

Byggande t av undervattensbå tar, heslyckade med enelast 

en Lorpecltnb, lärersedan flera år tmbOI<lm icke hava förekommit 

mera än inom en enda marin i världen. Underliga måtte ocksl\ 

de skäl vara , som kunn at ligga till grund härför , och gillande 

torde de icke tillvinna sig av någon annan än en eventuell fiende . 

Under det nmn sålunda på vissa håll blivit gans-ka myckel 

el kr i fråga om undcrvn tlensbåtsvapnet, synes man åter p:\ 

andra vilja gå framåt med allt för raska steg. Så är t. ex. för 

hallandet med -det av dei1 rryske ingenjören Schuravriff fram

lhgd a förslaget till unclerva ttcnskryssare. Ehuru med detta pro

jekt ett så .s lo,rt steg tagils , alt detsamma knappast kan anses 

endast såsom en fortg~1ende utveckling av den nuvarande under

q lltensbåten , är detsamma dock ov ett visst intresse, varför en: 

skiss över far ly get jämte följande uppgifter, hämtad e ur Schifl"

bau, här meddelas. 
F artygets huvuddim ensioner äro: L~ingd 121,0 m., största 

hrcdd 10,,.0 m. , djupgående i ytläge 6,"" m . och neds~inkt till tor 

nets överkant 8, 00 m. Deplacement uppgår till re~sp. 4,500-

3,-l OO tons. Motorerna för övervattensgång utveckla 18,000 hkr. 

och elektromotorenm för undervattensgång 4,400 hkr. Farten 

herii imas i ytläge till 26 knop och i undervattensläge till14 knop . 

A.ktionsrad ien är i ytläge vid 11 knop 18,500 min. , vid 21 knop 

1,250 min. och Yid 25 knop 730 min. I undervattensläge är ak-
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li onsradien vid 6 knop 275 min. , vid 10 knop 80 min. och vid 

1-! Jmop 21 min . 
T orpedbestyckningen bes tår av 36 torpedtuber , av vilka 16 

iiro uppställda i vardera bredsidan, 2 i förstäven och 2 ak terut, 
.och för dessa tuber medföras tillsammans 60 .st. 45 cm. torpeder. 
Dessutom är fartyget inrättat för utläggande av 120 minor. Ar
tillcribestyckningen utgöres av 5 st. 11,9 cm. kanoner avsedda 
för aYslående av torpedbåtsanfalL Fa,rtyget är sk yelda t av 75-
50 m m . horisontalt pansar och har två sänkba1':a t orn, av v.ilka 
del aktra är manövertorn och det främre , vridbara, ä.r avsett för 
ar tille riets uppställning. Enligt konstruktörens uppgift skulle 
kryssaren kunnla intaga sitt undervattensläge på en tid av 3 mi
nuter. Denna tid torde dock vara allt för knappt tilltagen i 
belraktande av, att för neddykningen fordras , att omkring 1,000 
tons Yatten slwla inlag:as. 

De slörsta jagare hava för närvarande omkring 1,000 tons 
deplacement, föra i allmänhet 4 till 8 torpedtuber och hava intet 
som helst pansr.:u:skydd. Deras fart uppgår till omkring 30 knop 
men avtager betydligt vid .sjögång. Undervattenskryssaren är 
{]iiremot i delvis nedsänkt läge betydligt bättre skyddad av pan
sar . Dess fart är visserligen något lägre än jagarens men avla
ger ti ll följd av det större deplacementet mindre än dessas vid 
l1 årl väder. Personal-en såväl . för fartygets· manövrerande som 
fö r torpedtubernas betjänande bef,inna sig på kryssaren å skyd
dade platser och komma därför att utföra sina åligganden myc
k e! lugnare och säkrare än å jagarna. Efter ett torpedanfall kan 
k ryssaren genom neddykning undandraga sig förföljande. Jäm
förelsen mellan undervattenskryssaren och jagarne synes sålun
da u t fa lla till den förras fördel. 

Värdet av torpeden såsom bestyckning å slagskepp och 
k ryssare har ända sedm1 dess tillk01nst varit ganska mnstritl, 
och åsikterna i denna fråga hava varit mycket växlande, men 
under de senaste åren har torpedbestyckningen även för dessa 
fartygsslag blivit av nllt ,större betydelse. Visserligen är de t, 
så som jag förut framhållit , ovedersägligt att i de stora fartygens 

Torpedbe
styckningen 
å stora far

tyg. 
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b es tyckning intager kanonen friimsla rummel , och det är lill 

arlillericl man å dessa fartyg kommer att sii l La' sin tillit, men 
del har dock aldr·ig kunnat förnekas, all elen , som Yid dessa far
tygs bestyckning utesluter torpeden, försäller sig i e lt tills tånd 

av underlägsenhet , som särskilt för en svagare fJolla kan bliva 
ödesdiger. Man torde dock kunna säga, alt torpedbes tycknin
gen å de stora fartygen iinda lill på senare tider ansetts äga en 
huYudsakligen preventiv belyd elsc, men sedan torpedens skott

vidd blivit nästan lika s lor som kanonens, har della förhållande 
v~iscnlligt ändrats , och torpeden har , förutsatt all en lämplig typ 
diirlill y~iJjes , blivit clt vapen av aYscvärt offensi\·l v~irde iiYen 

för de stora fartygen. 
De nya långclistanslorpederna, vilka i skotlv,idtl numera 

kunna upp taga' tävlan m ed dc slörsta moderna kanonerna , hava 
s~tlunda även för dc stora fartygen vunnit en ökad användbar

h e t, och det finnes till och med facli.män, som icke anse det all
deles uteslutet, att vid de stora fartygens byggand e en tävlan 
mellan kanonen och torpeden i en ej allt för avlägsen framtid 
kan ifrågakomma. I detta sammanhang förtjänar onmämnas 

ett av elen kände fartygskonstruktören Cunibcrti under sistlidet 
å r framlagt förs1ag lill e tt 11 ,000 tons fartyg med 25 knops far t 
samt med en bestyckning av 18 st. 53 cm. torpedtuber , därtill 

hörande stor torpedutredning och 16 st. 15 cm. kanoner , upp
ställcia i två tom med 400 mm. pansar. Della fartyg ligger myc
ket lågt på valtnel, och dess övervallenskropp liknar ganska 

mycket en undervattensbål i ytläge. 
På grund av ·de ·emellan stora fartyg numera förekomman

de stora stridsavstånden kan emellertid enskild skjutning vid 

torpedangrepp med dessa fartyg anses så gott som utesluten, och
vid bestämmandet av torpedtubernas antal och uppställning å 

dessa bör man sålunda utgå if·rån, att enelast samfiilld skjutning 
kan kommå till användande. 

Vid sådan skjutning torde man sällan kunna pår~ikna a t t 

erhålla träff med mera än högst omkring 25 7o av de avskjutna 

torpederna. Beroende p å målets utsträckning och det antal far
tyg, av vilket det utgöres , bör diirför vid torpedangrepp m ed 
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stora fm· tyg elt stort antal , minst 8 till 12 torpeder, samlirligL 

a,·~kju las , och då samfälld Lorpcclskjulning endast undanlagsYis 
Jii r kun na ulföras m ed sti.irr·e antal fartyg än fyra d. Y . s. en 
diYi~ion, hör anlalel torped tuber och deras uppsl~illning å de 

stora fa rtygen bes lämmas sålunda , a lt åtminstone två torpeder 

samtidig t kunna ankjutas från varje l'a•rtyg. För alt detta skall 
yara möjligt, m åste å ifråga \· a rand c farlyg.sslag uppställas minst 

1 1·a undcn ·allens tuber å varj e sida. Diirjämle är det förd ela k -

tiol al t kwa en stäYtub och, om sa later sig göra en torpedtub 
" ak ll'rn l !'ör atL möjliggi.i'L"a torpedangrepp äYen i sådana form c-

r i n~nr, vid vilka s\·årigheler kunna uppsta för sidatubernas an

Yiindanclc. 
Sa hinge det kund e anses möjligt att utföra enskild skjut

ni ng med torped från slora fartyg , Yoro åsikterna ganska delade 

hctriiffande elen riktning i förh å lland e till fartygets långskepps
pl:ln , i Yilken u. -v .- s,idotuberna borde uppställa'S, och å samma 
rartyg kunde tuber uppställda i olika riktningar förelwmma . 
Men införande ay samfälld skjutning torde det emellertid få 
an ses give t, alt u.-v.sidoluberna å tminstone böra uppställas i 
~amma vinkel mot långskeppsplanet och med hänsyn till att 
!vrpcdangrepp bör lika väl kunna utföras på mötande som p i:t 
medgacnde kurs i förhållande till f,iencl en synes en riktning aY 
lulwrna tvärs ·eller något för om tvärs bör vara den förclelakli 
gasl c. Dessa förhållanden underlätta också i väsentlig grad 

~ i dotu hcrnas instaJl.cring, ty de göra det möjligt all ulan nämn
Yiird olägenhet uppställa två eller flera tuber på samma sida i 
gemensam t torpedrum. Härigenom kan högst betydligt utrym
mc s av~il för tuberna• .s>om för torpedernas transportanordningar , 
1·iJka dän·icl till stor del bliva gemensamma för alla tuberna, ,in

hesparas, en omständighet som är särskilt beaktansvärd beträf
fa nde m inclre pansarfartyg och kryssare . 

. \ diagram III och IV hava försök gjorts alt uppdraga r ela
lion-,lin jcr mellan deplacement och antal torpedtuber å r·espek
ti ve Dreaclnougths och mindre pansarfartyg för en del mariner , 
Ol1lfallande för Dreadnougths tiden, sedan dessa kommo till , 

och för de mindre pansarfartygen den sista tioårsperioden. En 
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granskning a Y diagram lii ,·isar, att de första Dreaclnoughls med 
unelantag av dc tyska hade en ganska• svag lorpcdbes lyckning,. 

men med de stora Wngdislanslorpedernas införande ökas tor
pedbestyckningen kraftigt , och av de ledand e marinernas stora< 
slagskepp erhålla numera dc engelska och tyska ända Lill åtta 

respektive 53 och 56 cm. torpedtuber, de franska och österri
kiska sex 53 cm. samt dc japanska fem troligen också 53 cm. 

torped tuber, unel e r del a tt de övriga stormakternas slagskepp 
iinnu s tanna vid fyra torpedtuber. Särsk<ilt beaktansvärd är 
den stora vikt , .som den tyska marin en lagt på torpedbestyck

ningen å sina· slagskepp, viikeL bäst bevisas cl~irav att , under det 
E ngland å 18 Dreadno11ghts installerat 62 torpedtuber, förfogar 

Tyskland å 11 Dreadnoughts över 60 torpedtuber. 
Diagram IV visar all torpedbestyckningen å dc sm~1 mari

n ernas pansarfartyg h ållit sig ganska oförändrad under h ela den 
senaste tioårsperiod en och i allmänhet utgjorts av två ~~ Lre '15· 
cm. torpedtuber. Elt undanlag härifrån äro dc danska pansar

fartygen , vilka till deplacement de allra minsta dock ända sedan 
1908 försetts med fyra torpedtuber. Då man i de danska pan

sarbåtarna på endast c:a 3,800 tons deplacement kunnat upp
ställa fyra· torpedtuber, synes det , som om det icke borde hava 
,·aril omöjligt, atl å pansarbåten >> Sverige >> på niira 7,000 tons. 

deplacement installera lika många torpedtuber , d~irest dessa upp
ställts i samma torpedrum och i synnerhet som man beslutat sig 

för 45 cm. kalibern. En division pansarbåtar av >> Sveriges >> cert 

skulle, såsom framgår a v vad nyss anförts rörande Lorpedskju t
ning från stora fartyg , därigenum vunnit avsev~irt i offensiv 

kraft, men beklagligtvis har torpedvapnet även då det gällt våra 
pansarbåtar eller kanske i ~in högre grad å dessa än å torpedfar
lygen blivit mycket e ft er sin tid. 

I marinfönaltningcns senaste s. k. septemberskrivelse an
gående utgifterna und er riksstatens femte huvudtitel för år 1915 

göres visserligen fram ställning om äskande för var och en av 
Aran-klassens pans:::~rb å tar av 14,200 kr. per fartyg till förbätt

rande av de å dessa befintliga torpedtuberna. Genom denna 

atgänl blir emell ert id föga vunnet, clå ·icke samtidigt medel be-
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«iirts till nya torpeder för dessa fartyg. D.e för dessa fartyg be

fi n !liga· torpederna kunna nämligen , såsom jag för u t framh ålli.t, 
numera anses hava endast ringa värde, varför det synes mtg 

11 aya varit vida angelägnare a lt, innan förslag om torpedtuber

n :::~s ändring framställdes, fullgoda och moderna torpeder an

slwffals för dessa fartyg; delta så myck et mera som, sedan tor

~cdluberna .ifråga nyligen försetts med större och kra ftigare 
buffer tar, mig Yeterligen ännu ingen anmärkning mot tuberna 

förekommit. 
F rån vill;: en synpunkt man ~in ser saken och vilken uppfa tt 

ning ma n än må hysa om del relatiYa Yärdct a\· en flottan s olika 
yapen, torde av yacljag hiir anfört dock framgå, alt den mocle:rna 

varmlufttorpeden jämförd med sina föregångare utgör e tt kraf
ti g! ofre nsivt stridsmedel, och alt det otvivelaktigt skull e m ed föra 

ell iidcsdigert försvagand e av stridsvärdet hos den flotta, som 

vid si n u L veckling icke tillgodogjorde sig det stora uppsving tor
ped va pnet just nu tagit, ett uppsving som icke blott i hög grad 
ökal jagarnas och undervattensbåtarnas användbarhet utan ock

sa givit torpcdYHpnet en stön·e betydelse iin hittills varit fallet 

sasom bes tyckning å de stora sll'idsfartygen. 

II. Gnisttelegrafi. 

Dc radiotekniska framstegen under året iiro ej stora, och Radio-

ma n torde n~istan kunna säga, a t t radiomaterielen v id början tekniska 
framsteg 

:w 1914 sth på ungefär samma ståndpunkt som för t> tl ar under det 

sedan. 

Denna stagnation uti radiomaterielens förut exempcllö:i l 

sn ahha utveckling beror till stor del på att ett energiskt och 

tnalmedve tet m·bete redan bringat malericlen till en m yck e t hög 

grad av fulländning. Detta gäller beträffande telegraferingsmn 

lcridc n, som i det hos oss använda och i en eller annan form 

iivnalll förekommande tonsy stemet tillsvidare synes hava n ått 

höjdpunkten av sin utveckling. 

senaste året. 
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Den i förra; årsbcrii ll elscn omniimnda jonlanlcnnen, vilken 
:fl v sin skapare d :r Kiebi l z givits så goda lovord, befanns redan 
Yid dc försök, som vintern 1912 på Telefunkens bekostnad yerk
slälldes i Luckcrnwaldc, Yara av betydligt lägre vårclc iin dess 
upphovsman angav och har hittills ej heller tagils i praktiskt 
hruk. 

En av d:r lVIeissner (anstiilld vid Telefunken) konstruerad 
anordning anedd alt uncl erliilla .erhållanclct av ren lon , vilken 
d\ren 1912 demonstrerades. för allmänheten, har enligt uppgift 
i Nau licus tagils i bruk [t l_vska flottan. 

Konstruktionen , som bcniimnes >> Hilfzi.ind er» , har bety
delse enelast för större tonslat.ioner, Yid vilka del visat sig 
svårt alt erhålla; den rena lon , varförutan tonsystemet blir ay 
ringa värde, men dess införande å fartyg betecknar en svaghet 
hos personalen , enär, om apparaterna hand leras räl t, ren ton 
i alla fall kan och bör erhållas. 

På fullkomnandc l av högfrekvensmaskinen synes f. n. ett 
omfattande arbete bedrivas, och man torde ej misslaga sig på 
a tt elensamma konnner a tt bilda niista milsten, som raclioma
lericlcn passerar på Yiigen mot sin fulländning. 

En mångfald olika patenlansökningar å elylika maskiner 
iiro också s tädse synliga j fackpressen. 

Den största vins len av högfrekvensma,skinfrågans lyckliga 
lösning torde dock falla p[t radiotelefoniens område. 

Telefonmaterielen befinn er sig allt fortfarande på en rela
tivt låg ståndpunkt, eniir mikrofonfrågan ingenshicles kunnat 
givas en god lösning. Man har ej heller lycka ts telefonem läng
re än några 100 km. och då ofta med otydlig lalöverföring. 
Vis,serligen förekomma då och då tidningsnotiser om långa tele
fondistanser , men dessa notiser torde oftast vara tillkomna i 
reklamsyfte. 

Emellertid synes det, som om firn<an Telefunken, vilken 
ifråga om högfrekvensmaskinen kommit Tclativt långt, tack 
vare användandet av en av greve Arco uppfunnen högfrekvens
maskin, kunnat slå alla hittillsvarande telefonrekorcl. 
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Genom alt de högl'rek ven la sviingningarna als l ras direkt i 
maskinen i stället fiir med hjiilp av en ljusbf1gc, har oeksa mi

krofonen kunnat inkopplas pa annal siill och sYarig!lell'n med 

dl'nsamma därigenom borll'allil. 

Enligt 11ppgifl i ,,.] ah rbuch der d r ah l l osen Tclegrn p h i e und 

Telcphonie >> skall Telefunken sålunda ha.va lyckats l'a tydlig 

lelef'onförhinclelse pa 700 km. distans. Beliinker man all \·id 

,amma lidpunkt med stationer enligt tonsyslcmel kunnat lele

graf'eras Berlin-?\e'y~·ork (6,500 km. ), sa inser man all den 

tradlösa telefonien iinnu har l{mgl kqu·, innan den kan upplat;a 

l ii dan med den l rad Iii sa lelegra feringen. Ma hiindn k a n hög

l'rekYensmaskinen hjiilpa elen ell goll slyeke pa \·iigen: fram 

liden l'år emellertid ul\·isa delta. 

Den a v firman Telcfun k en i mar kna.den fiirda l j ud fiirsliir

k:lren med lelefonrelii har på grund av sin invecklade konstruk

tion och ömtålighel ej fall den mwiindning, som firman hop

pals. Dessutom hade sagda ljudförstärkare oliigenhelen alt 

l'iirsliirl.;.a ljudet hloll fran den assiindare, som hade l'ullkom-

1 igl ren lon a v Y i ss hiijd. 

Om den i dagarna aY samma firma ulsiindn heskriYningen 

pf1 \·. Liehen -H.elii ej ii\·erdriYL·r :till för mycket , s~·nes del , som 

om delta relii skulle kunn:1 bidmga atl fiin1. radiomakriden 

iinnu ctl stycke framaL 

V. Lieben reliil kan :lll\iind:ts fiir alla slag <l\' ell'ldriska 

s\'iingningar och hehiiver ej Yar:l sliimt med n:1gon \'i~s lonhiijd 

eller dylikt. Det \erkar salunda aperiodiskl. 

limuddelen uli denn:1 nya fiirsliirkare iir ell s. k. Lil'lwn 

ri"n·, som i hu\·udsak grundar sig pa den :w Professor \Yelmdt 

gjorda uppliicklcp , all om man i ell e\'akueral glasriir lalcr e n 

oxidkatod upphetlas till gliidning , sa kan m:1n med l"iirlwllan 

deYis Jaga spiinningar fa lysande urladdningar i dl'IS:lllllll:l. 

V. Liebens-riircl har ;j ell'klrodn , l'iirsl och l'riimsl oxidkaloden, 

som upJWiirmes ay ell ackumul<1lorhalll'ri pa 28--:-r2 \'oll. lkss

ulom anoden , som siller i riirel.s ii\Te del, och slutligen en hjiilp

deklrod a\' alluminiumgaller. 7vlcllan knlodcn och anoden skall 
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rada n o \'Olts spiimiing. Fig 3'' ) \'isar inkopplingen av riircl för 

J'iir~lii rkandel av dc lagl'rd.\"l'nla strömstötarna i dl'ledklor 

J;rclse n. 
E nligt uppgil'l frtm !'innan kan genom en anordning enligt 

figuren erhållas en ljudslyrkn 25- 50 g tmgcr starkare iin den 

u rsp rungliga. 

( ;e nom all l"örsliirka deh de högl'rd.\'enla siriimmarna i 

;nollagare n, dels de i lclcl'onen upplriidande likslriimssliilarna. 

k:ln ii nda till 100-falclig l'iirsliirkning erhallas. Kopplinge n fiir 

sndan l iindamal l'ramgar n\· fig. -L l\opplas lelcl"onen lill kon 

l:lldl' l" lla O och förenas L och P erhidles dubbel l'iirsliirkning. 

Onska s enkel försliirkn·ing, kopplas T till kontaklen P , \'arjiimle 

O oc h L liimnas öppna. 

lluru\·ida v. Lieben-reliil i prakt iskt bruk h i1ller, \'ad del 

il' lll"l' l iskl sel! lo\ar , iir iinm1 ej bekanl. Den höga och nödviin 

di gl\' is jiimna spänn ingen av 220 \'Oit mellan katod och nnod 

iir nog en SYaghel, som hiir horlskafl"as, innun nagon sliirre 

nnY ii ndning siar öppen f'iir del.\amma. 

Ha diolelegraf'eringen inom Yar egen flolla har diiremol un 

ill' r a r 1913 bliYil belydligl rikare pa erfarenheter helriiiTnnde 

~:1\iil n1alerielen som dess riilla nnviindande. Under :.Hels kusl 

rl olla h:l\a niimligen cle gnislf"iirsiik utfiirts, som skulle \·isa 

dl'll n va gnislmalericlens (lonmnleridem) ii\erliigscnllel iiH'r 

ill 'll ga mla gnislmalcriclen . 

.\nmiirknings\i1rt förel':dler del emellertid all den m:lleriel, 

'lllll h iirjade amkaf1"as red:1n ar Hl l l, icke l'iirriin Hl l ;) under 

ka,l:lls e fTeklint och slulgilliga [)1"0\. Del deh is mycke· l miss -

1\l·k:Hie mellan 1 j:1gare ot"11 Slockholms gnisl.\lalion a kor! 

di -,1:1 ns utförda :.!-d:1gars l"örsiik, som fiircgick hcslulandl'l 0111 

inti·H·a nde ay lonsysll'mel i S\Tnsk:l !'lollan , kan niimligen i ink! 

:11 ~l'l' JH le siigas h:l\ a \ :1ril nagol priiYandc :w malerickn. 

Il ad e 110ggrann prii\"11ing aY alla olika .slalionslypn löre 

g·all lo nsystemels införande a l'loll:ln , skulle siikcrligen Jlll'ra en -

·:·:· ) 1-'ig. l ocl1 2 äro 11 teslutn a. 
.ned. 

G-ni~ t 
materielen 

inom 
~Yenska 
tl ottan . 
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hctlighel bclriiffande appara terna uppnf1lts och ii ,'en aYse,·iirda 

kostnader besparats. Den gnis lmnleriel, som finnes a Yara far

tyg, iir emellertid ulnn lviYcl mycket god lack vare den hjiilp 

ingenjör Rendahl gi,·iL Yici dess konslru erancl c, men dess iinda

mnl såsom krigsmater iel kund e möjligen i en .del avseenden 

''~l ra biitlrc tillgodose tt isynnerhet nu] be träffar h ~lilbarhcl gent 

emo l yttre åverkan. Det synes nämligen, som om en hel del 

av dc småhaverier, som inträffat, borde knnnal undvikas, om 

appara terna före fast~Uillanclet Ynrit utsatta för n oggrann J: prak

tisl\a .pro,·. 
DeL är em elle rtid alt hoppas alt elen i berörda h iinseencle 

Ylllll1a erfarenheten ska ll leda till framsUillandel a,· i sa ,·iil tek

n iskt som praktisl't hiin secnde förstklassiga apparater. 

De haverier, som nnd er å ret inträfl'al å v[u· gnislmateriel, 

kna i allmiinhet varit av ringa betydelse . Dock hava en del 

användande . n,· dessa haft den karaklii r alt de ej böra hiir förbigås, n iimligen 

dc haYcrier, som inlridl'at å ångturbinerna. 

Ehuru del ur teknisk synpunkt är förmånligt aH för gnist

stationen hava en nnglurbin , som direkt driver viixelströms

generatorn, fordra s dock, för aH man fullt skall kunna nlnyltja 

turbinen s fördelar , att densamma få r en omsorgsfull och sal\

l\tmnig .skötsel. 
Alt detta ej alllid kommit vära gnisttnrbin cr till del, diirom 

h ii ra å desamma inlr~iiTad c haverierna ett tydligt vi l t nesbörd. 

Installeringen oc.h skötseln av turbinerna åligger maskin

personalen, men denna erhåll er ej någon särskild utbildning för 

delta iindam ål, och har ~ivcn e rfarenheten visat, att dc fl es ta 

intr~iffad e turbinhaveri erna torde få tillskrivas bris tande utbild-

ning hos personalen. Då .s tationen är oanvändbar, d å lurhinen 

iir i olag, och d å möjligheten till haveriets avhjälpande omboi·d 

iir så goll -som utes luten, emedan n ågra resen·clelar ej finnas , 

hlir man sålunda vid inträ ffat turbinhaveri hänvisad till de 

ytterst primitiva anordningar, som ombord kunna utföras. För 

all undvika clc.ssa ganska allvtlrsamma olägenheter m ås le elen 

personal , som sköter gnisllurbinen, givas en omsorgsfull utb:td -
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·111 .. · samt erford erliga reservdelar Lill turbinerna anskaf1'as . Sa-
11 ;--,' .._., 

d :ill u tbildn ing torde läm pligen k unna g i ,-as an t in gen el i rek l hos 

den fir ma , som levererat tu rbinerna, eller ock pa van·en L. ex. 

i sam band med kur,s i handhavandet av ord erappara lcr, som 

n nord n as därstädes. 
E n annan svaghet hos lon sys lcmel iir gnis lslrii ckornas 

kii ns ligh e l för överbelastning. Delln lä rer med nuv~mmde k on 

struk tion å desamma ej ens med sk icklig personal kunnn hell 

undY ikas. Enda bolemedlcl mot delta onda - en starkare 

kon'> lrukl ion å gnists triickorna - torde vi cmel ler licl ej han 

uts ik t all fa se på hinge ännu. 
o~wselt de erinringar , som h ii r framställt s rörande yfu· ma 

ri ns gn is tmatericl , torde dock denna materiel retatid till a ndra 

mari ner .slå ganska, högt. 

C nistcn iir emellertid ej enelast beroende av sin mn lcricl , 

ula n dess anv~ill ·dabnrhet är desslikes en pcrsonaHråga , o c h detta 

i hiig rc grad än vad i allmänhel tord e inses. 
De höga fordringar, som helt naturligt m ås te stiillns a pcr

\ona\, a Ysecld alt sköta så inv ec klade appal'atcr, so m den mo

de rna gn is tmaterielen omfattar, göra att stora s,·a ri ghclcr fiirl' · 

finnas, att bland . folk i.\ den bildningsni\'ä, som sjömanskaren 

in11e ha r, finna tillräckligL antal individer lämpliga såsom gnist

matroser . Inom v:h marin ~ir också brislen pä utbilda de gllis l

mutrm cr sä kiinnbar, a ll man fiir mobilisering sett sig nöds:l

k:J d a ll riikna med n ågo t s{l imnginiirt som nii rn pli kli gn gn ist
ma t ros er ,, . 

Oc h likYäl lär det . bliva nöd,·iindigl, om vi ej s kola hli,·u 

efter, n l l ii n mera höja fo r d ringa rna på g ni s tmalroscn. 

Dock torde de t ej Ya ra sjiiiYa de hiiga. fordringarna , som 

a,·~kr iicke r från gnistmatrosbana n, utan fast .mera al l int et som 

hiiist Pxlra Yeclerlag bjude.s dem, so m dels ha'a all genomga :~ 
kursl• r mera. iin andra av diicksavdelningcn - kurser, diir det 
111 :lhii ncla fordras mera m·helc al t H1 godkiint betyg iin i övriga 

diicksa nlelningens skolkurser - dels ock haYa en kanske an

w:llsfullare tjänst görin g iin nagon annan yrkesg ren . Det kan 

Gn istens 
personal

fråga. 
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niimligen icke fiirneka ,s, all det vid m å nga tillfällen är ett tungt 
ansYar, som ligger å en vaktbavand ~ gnistmans ofta mycket 
unga skuldror. Niir därtill lwmmer alt gnislljänsten i allmän
het är ansträngande, så i1r det ej svårt att fiirstå, var orsakerna 
till vakanserna bland gnistpersonalen böra .sökas. 

Vi iiro emellertid l)eroencle av denna speciella yrkesperso
llal, enär det ej torde vara möjlighel all ens delvis ersiitta den 
med personal ur andra yrkesgrenar. Dessutom måste ma n 
fordra, att var och en som tjänstgör som vakthavande gnistman 
iir fullt kapabel alt bestå i den kamp om h erraväldet i luften, 
som numera kommer att litkämpas mellan stridande styrkors 
gnistpersonaL 

Man måste nämligen komma ihåg, att de egenskaper hos 
den moderna gnistmateriele11, vilka avse ~1.tt skada fi enden, ut
vecklats lika mycket som de egenskaper, som avse egen nytta. 

Det förefaller sålunda, som om det vore nödviincligt att öka 
gnistpersonalens förmåner för att råda bot för den brist p.å 
gnistpersonal, som nu förefinnes. Då det emellertid , sftsom för
ut framhållits, är av allra största vikt, att varje gnistman ii r 
fullt hemma i allt vad till yrket hörer, böra sådana fönm'\ ner 
endast komma flem till del, som besitta. mycket god fiirdighe t. 
Det torde då ligga i personalens eget intresse all genom goda 
kliilskaper komma i Mnjutande av b~illre Yillkor. 

En annan sak , som säkerligen skulle hidraga till höjande 
~tv gni.stpersonalen, vore, om gniststyrmans ställning ombord 
bleve genom bestämmelser i reglementet fullt klargjord. 

Att gnists tyrman iir avsedd att åtminstone på pansarbåtar 
och torpeclkry.-;sare ingå bland telegrafpersonalen och ej i tjäns t 
pa diick torde framgå vid ett genomHisande av anm. 3 1

/ " och 4 

i Bil. J till Reglemente för marinen del Il. Det oa.ktat torde 
gniststyrmannen å de flesta fartyg anviindas just till däckstjäns t 
och ej i gnisttjänst. 

Följden härav har också blivit , att v~tra gniststyrmän , med 
i'~'t undantag, i stället för alt vara de bästa as gnistpersonalen, 
av brist på praktisk övning blivit de siimsta . 
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~ågra klokt avfattade reglementsbestämmelser, som klar
n·: ord e aniststvrmaus ställning ombord såsom telegrafpersonal , 
~.J ~ ~ L 

lorde dock liitt kunna råda bot för detta missförhållande. 
13etriiffande g n is L personalen giiller måhända mera ii n för 

; 1ndrn yrkesgrenar, all enelast övning och å ter övning kan h ålla 
nke,., !'ä rdigheten å den nivå, där man måste fordra att den skall 
~· :tra . Det är biittre att hava äldre appm·ater betjiinade av van 
p1•1v m al iin den n ya.ste materiel och mindre god personal. 

l föregående årsberiittelse framhölls nödvändigheten av att Sverio-es 
gni stf1:='åo·a 

l;) ndct s hela gnistfråga ordnades gemensamt av diiri intresse- " · 
rrtde myndigheter. Aven om man har en annan mening rö-
ran de en del av i fjolårets årsberättelse framlagda clelaljer, s~\ 

ii r det uppenbart, att en fullstäriclig u t redning rörande anta l 
st at ioner , deras storlek och läge samt deras betjänande bör 
giiras till ändamål för noggrann, sakkunnig och .snar utredning. 

Gnisten har i modern krigföring blivit en fa.ktor att räkna 
llll'd, men den är ett"tveeggat svård, som illa använt och illa be
tj iin at kan göra en sjiilv lika stor, ja, måhända större skada, 
an den viii .sl,ött kan göra en sjiilv nytta och fienden skada. 

Såsom i förra årets :hsberättelse omniimncles hava sedan Inter-
nationella 

lkra i1r tillbaka tidsignaler avgivits från en del större radiosta- tidsignaler. 

ti(JIJC r. Sålunda började Förenta; staterna redan år 1907 att 
fran Camperdowns station avgiva tids ignaler, och exemple t följ -
d t•s senare av Tyskland och Frankrike, .vilka Eineler sedan 1910 
regelbundet låta sådana signaler utskickas från respektive Non.l-
dcir h och Ei!Teltornet. Dessa signaler kommo till och ,·oro från 
h i'11·ja n endast avsedda för skeppsfarten, men så .småningom 
hava de il\·en l1örjat tagas i anspråk a.v meteorologiska och ve
tenskapliga anstalter, urmakare och privatpersoner. 

E mellertid gav sig behovet av internationella. beshimmelser 
angacncle ticlen för signalernas avgivande och deras karakUir 
lll. m . snart tillkiinna. Efter flera fruktlösa försök både i Frank
ri kL• och Tyskland kom äntligen i oktober 1912 en internationell 
lidk onferens till stånd i Paris, sammankallad av franska regP-

! ' 
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ringen. Dä dc fles ta dellagarna i konferensen icke voro full

maktentde ombud frå n r espekliYe rege ringar, kund e nagra in 

lernationella överenskommelser icke träffas, lila n blc\· konfe

ren sens uppgil"t inskl"finkl till aH ularbeta grunderna för s:'tdana. 

överenskommelser. Dc beslut, som fattades voro diirfiir ad"at

lncl c i fonn av önskemå l och förslag. Bland dc Yikligaste av 

d essa Yoro alt G rcenw~ich m ctl eHid skulle h e lriifland e lidsig

nal ern a anses såsom allmiin viirklslid , samt alt förd elningen a.v 

;Jvg iYares tationcrna skulle göras S<t, alt p:\ Yarj e punktpajorden 

sku ll e en tid- signal på dagen och en p å natt e n kunna c rhallas. 

:\Ian gjorde d~irjämtc lJes liimcl .skillnad m ellan tids ignaler a\·sed

da för fartyg och sådana avsedda för Yetenskaplign iind amaL 

Dc förrn , som skola nngi\·a liflen inom 1/~ s., a\'sagos alt komma 

all aYgivas fr. o. m. d en l juli 191 3 från följande s tationer: 

Paris (Eiflcllorn e t) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ot :\t[N 

Tsinglou (Kiaulschon ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ot 
San Fernando (Brasilien) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2t 

Arlington (Washington ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~)t 

:\1ogadiscio (Somali ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -±t 
Manila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,t. t 

Timbnklu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fj t 

Paris .... . .. ..... ............ . .... . ........ 10t 

~orddeich · ...... ..... ............ . . ........ . 1:21 

Tsinglau (l\.ianlschau) . . .. .. , . .... .. .. . . ..... . 1 :2 t 

San Ferna.ndo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hit 

Arling lon .......... . . ...... . .. . . . . . . .. . .... t7 t 

l\Jassaua (Erythriia ) ..... ... .... . . .... .. .... 1st 

San Fransisen .............. . . . .. . . . . . . . .... 20t 

~ orddcich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22t 

.-\ Ila dessa s tatione r hnn1 em ellertid iinm1 ick e biirjal av

gi \·:111d et n v tidsignal cr, 11la n g i \·as för niinarande sad:~n a s igna

le r enda.s t fr ii n Eifl'cltom el och Norclcleich i Europa , Arlington 

och Boslon p å östkusten aY Amerika, Eureka i Californi en, fem 

sintioner i Mexico samt Choski i Japan och Tsingl nu i Oslasien. 

signalernas karakliir skall vara lika fiir alla stationer och 

ngliingden 2,5 00 m . D ess utom ayg:ws fö1~slag till h es tiimn1cl -
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ser fiir tidsignnlcr a Yseclcla fö r Ycl cn sknplig l bruk sa mt till in 

;· iill <liHl el fl \ . en in lem at ion cll Lid skomm ission , Yilken sl,nllc a Y-
.. .. 1 .111-1 hithörande f r å!:!o r och vars hvr:\ s imile fiirHiggns till 

1i()l c '- < - u ' ...- .._ <. 

'"' Pari ,. 

Under höslen sistlidet å r har en samling Yelenskaps miin 

fran E ngla nd, Frankrike, Tyskland , Belgien , Holland oc h Oster 

rik e sa mma ntriilt i Briissel för all hilda en internationell s ludic

ko mm issio n för trådlös lclegra f i. Me ningen härmed lwr n u i l, 

all j dc .~ kilda länderna söka f:'1 till s tand nalionalkommill ecr 

med sl nlsanslag, vilka skulle till k om miss ionen meddela nlla ve

tenska pliga, rön och upptäckter p:1 den !rådlösa telegrafi e ns och 

lclct'oniens område. Den kände belgiske ingenjören Golclschmidt 

h;1 r till kommissionens förfogand e dels ställt en sumnw av 

:iO,OOO l'rs och dels uppl å tit den e rtcr hans system byggda sln 

lion i Laeken i närheten av Brussel f iir utförandet av e rford er

liga l'iirsök. }l'fed denna station har förbindelse m ed Boma i 

1~ongo uppnå tts, en dis tans av 6,300 km. 

Inter
n at ionell 
~tuclie

kommission 
i Brt'tssel. 

Som bekant hölls i juni 1912 en in lernationell konferen s i Den blivande 
• • • o • l . t c l .. l l l r a el w te l eLo ndo n, Yars v1ktlgasle bes lut angavos 1 t en senas e ars )e rn ·c- orafkonfe-

"' . sen . Gcn01n elen kon vention , som di.ir antogs , haYa noggranne~ re11 sen 1 

l . t· .. 11 1... l l 1 r··l ·w ashington . oe 1 sl r:inga b estämmelser as lsla Is or reg erancc a\· ra 1 .;:en 

mel lan sil\·iil 1,11st - och farlygssl nlioner, som fartygsstation er 

sin s cmellnn. Emellertid fiir e finna ,s dock ~innu många fiirh ;\1 -

landcn, vi lka till följd av d en ha s tigt tilllagande tradlösa tel e-

g"r <n nu tviixlingen måste bliva förem al 

i n le ma l ionelln radio lelegra f kon fe ren s. 
la s i \ \"as h i ng ton. 

Jör behandling vid niisla 

Denna k om mer a ll hal -

Ehu ntv~il radiotelegrafi ens första oc h \·iktiga sle uppgift vn 

rit all :1sladkomma förbind else m ellan fartyg och land har cm c"l 

lcrt id r:1clio telegrafien numera, la ck vare den b e tydligt ökncle 

rii ckvi ddcn hos de stora landsl ationerna, hörjal tagas i nnsprak 

l"iir r('g uliiir telegramtrafik ti e olik a Wnd erna emellan , och har 

den sa lu ncla kommit :1tt c rsiilla eller begagnas pnral ellt med 

kah l'ltrafik en. P:\ vissa h :\11 har del Ya rit rent ay nödvändigt 

l 
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alt ers~illn kabell ra fiken med l rådlös förbind else sa som l. ex. 

i sö·dnt, Afrika , diir flera s tora gn1vbolag tvingal s alt anhigga 

radiostationer för sin telegramlrafik, emedan n egrerna stiinclig t 

och Fimt tillgripa lclegrafln'tdarna för att diirav tilherka pryd

nader åt s ig. Av liknande orsak sker telegramlral'ik en i Brit 

tiska Nord-Borneo iivcnledes på trådlös viig. 

En för racliolelegrafien vida viktigare uppgil'l blir dock a tt 

l'iir s~n·äl politiskt som mililiirl iindamål åstadkomma direkt och 

snabb l'örbindelse m ellan regeringarnc och respektive liinders 

a vliigsna. besittningar och in lres.scsfärer. Också ha va alla de 

s tora kolonialmakterna a saclana platser planerat och delv is 

utfört stora radioslalioner, varigenom sa småningom :'tstadkom

mits trådlös förbind el.se över nästan hela jorden. För regleran

del av såviil den sålunda uppkommande delvis redan påbörjade 

radiotelegramtrafik en .som ock förhålliandet mellan denna och 

kabeltrafil.-en, erfordras emellertid ytlerligare int ernra tionella 

iiverenskomm elser, vilka komma alt bliva förem:'\1 för hehan d

ling av nästa konfereus i vVashington. 

Englands Tanken p~1 d en trådlösa telegrafiens anv~indning i en sådan 
radio-

telegraf- utsträckning, att förbind else kunde äga rum m ellan moderlan-
förbindelser. de t och alla dess kolonier, uppkom i England reclra.n å r 1909. 

Ett fullständigt fiirslag i denna riktning framlad es da i Times, 

ltnd er förutsättning , att det skulle lyckas Marcuni bygga så stora 

stationer, alt en fullt söker förbindelse siwile kunna erh åll!ns p å 

på 2,000' distans. Del iir emellertid fiirst s istlidn e höst, som 

d enna plan har lwmmit till utförande. Visserligen pngingo un 

derhandlingar mellan regeringen och Mat-conibolaget seda n 

1912, men dessa stnnndadc, d <l regeringen ick e Yillc antaga bo

lage ts villkor, som ansågos allt för bindande. Sistlidna som 

mar beslöts därför att regeringen själv skulle laga utförande t 

om hand, men sedan alla d c diirvicl förknipprn.clc svårigheterna 

tagits i b et ra kt.and e, har nu fr å n Marconibolaget et L ny l l anbud 

infordrats och även antagits. Enligt den med bol aget triifT!aclc 

Ö\'erenskommelsen iir leveranslid en för varj e .s tation 12 m ånader 

fiir apparaterna och 18 månader, om bolaget iiven skall upp -
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fiir:t er l'o rdcrliga byggnader. Stationcrna skola kunna uppc

h:tli<t sii kcr förbindelse över en dislans as 2,000' :'t 2,500' saviii 

1.1 .. ~om na tt. Planen , som sa luncla kommer till utförand e inom 
(.' Il 

de n n:ir maste framtiden, omfattar följande stationer n iimligen: 

i Lon don, Kairo, Aden, Bangalorc, Pretoria , Singapore, Perllt , 

Act tlai dL', Sydncy , V/ellington och Hougkong samt ,·iislcrul 

(;Jacl' Ba Y, Montreal och Vancouver. Vilken merkantil J:ie ty 

dcisc de tta tciegrafniit kommer ra ll ra , niir ·del blivit fullbordat, 

iir liill al l inse , dii diirigenom icke blott kolonierna träda i när

m:1n· oc h mera direkt förbindelse med h emlandet , ulan iive n 

ra rt ygen pa si na trader i adägsnn fan·attcn om behövligt kunm1 

JW S Item i frå n. 
Ha d iolclegrafien in f ii res n lit mer och mer på handelsfa r tyg, 

och i flc rn länder iir genom lag bestiimt, all alla fartyg avscdd::t 

li ir dl Yisst antal passagerare skola Yara försedda med r!rtdiotclc

gra l'. ~ngon s{tclan lag finnes ej i England, men för att framtvinga 

en -,ada n har i höst inom National Sailors' and Firemens' Union 

Yi ic kts förslag atl · icke laga hyra på fartyg, som ej ~i ro försedda 

med ra diotelegraf. För all i hiindclsc av krig kunna geno m 

h:lJtde lsfa r tyg erhålla underrii t tcl.ser 1a v intresse för flottan, pågå 

sed :lll [\·a ar tillbaka ständiga iivningar mellan flottans farlyg 

oc h inom räckhåll varand e engelska handelsfiartyg, och iir tidt>n 

K.""-9, \,, L m. och 2,,w- 3,Js c. 111. aYsedd härför. 

l T yskland har lmcler året försök utförts dels mellan Nnuen TYsklauds 
oc h :t me rikanska stationen Sayvillc pft Long Island, lör all ut- "radio-. 

telecrra f
ri in a, h uruYida direkt trafik skall kunna upprii!lhållns m ellan förbin°delser. 

liL·ssa s tat·ioner , dels mellan Naucn och Kamina i Togo. Avsik-

len iir a ll den 15 maj innenuande å r öppna regelbunden trafik 

nwll:lll Tyskland och Togo i Afrika. Från Togo skall8edan för-

hi ndt>lse uppriitthållas dels med lyska Ost-Afrikm genom Duala 

i 1\anwrun till Daressalam, somt iiver Duala söderut till Swa -

kopt'm un d, vVindhuk och Liideritzbucht. Mellan besittningar-

n:t i S til la Oceanen skall iivenledes trådlös förbindel.se up.prii!l -

h:lll:is, och iiro för elen skull stationer dels färdiga och dels un -

dt>r byggnad i Jap på Ka rolinerna , Rabaui på Nya Guinea, 
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:\Tauru pa :Marschallönrna och Apia pa Samo1::1. Dessa kolonier 

komma s~1lunda i radioförbindelse med nuandra , m en förbin

delse med h emlandet :;, ker medels t kabel. Förutom dessa sta

tioner finnes i1\·en e n stor slalion j Kiaulsc hnu , som heter 

Tsinglau. 
. Direkt lr al"il~ med Amerika skall ske .så \·iil N:nt e tl - Say\· ille, 

som Eilwese-Tuckcrlon, dc två sistnämncia äro .stora stationer 

byggda a v H ochl'req uens -lVIaschinen-A k Liengcscl lsc haft e fter 

Goldsehmidls' syslem och fiirdiga under ar l 91:3. 

För alt giva en föresiiiilning om huru s tora d c moderna 

r~1diosla lionerna iiro mil niimnas, a tt stationen Nau en j Berlin 

har :200-~WO kv . prim. e nergi , och för trafiken m ed Afrik,a, hål

ler e n högfrekvensmaskin på 200 kw. att byggas . 

Våra s tationer i Gö teborg och Karlskrona i.i ro som hekant 

pä r esp. 16 och 8 kw., och vår starkas te farlygsslalion Fylgia 

iir iiv cn på 8 kw. Den slörsli~t. farlygs.slation, som för n~irvaran

dc finnes , iir apterad p ft elen tyska ångaren Imperator, som är 

försedd med icke mindre iin 3 olika stationer, en s tor för lå ng

di:slanstelegrafering på 15 bv ., en mindre för telegrafering på 

niira håll på 3 kw. , och en r csen ·sta tion, matad av c tl ,nc kumu

lalorhalleri , för nödsignalers avgivande. 

I .samband hii.rmed kan om talas, 1alt j Tyskland för siik med 

mdiolclcgraf på livriidclningsb ~11ar för stora f'arL~·g har 

n1rvid dels masl och dels en drake uppbar ant enn en. 

uppnådela dislans hl cv 130 km . 

u Ll'örts, 

Slörs la 

rrankrikes Franska clepnlerad cklnmmarcn har i höst ans la git omkring 
mdio-

telegraf- 11 mil!. kronor d els till försök med nya apparate r och dels t ill 

föt·bindelser. upp förandel av en d el s tora radiostationer , som skola fiirbind a 

kolonierna med h em·~alldc t. s tationer äro proj ekt e rad e a föl

ja n de p la t ser: Syd-Fran k r i kc- Tunis- Dj i bo u l i- Pond i c her y -

Saigon och 'Yiadagaskn r, vilka sta tioner utgöra de n iislra l'iirbin·

de lselc.dcn. Söderul skall förbindelsen gå Ö\' er Sy d -Frnnkrikc

:Mrtrokko- Sainl Louis- Timhuktu och Bangui. Viisicrut fur t 

sii ller kedjan fr~\ n Syd-Frankrike över Marokko- Sainl Lmti,s

'Yiar liniqu c-!viarqncsnsiiarna- Tahili-Nllm ea och Snigon , och 
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l sJ ·dl direl·L förbindel se m ed Amerika öppnas «cnom dcssu o m · '' · ' t> 

.- Ln L i on i Vii st -F rankrike. 
('Il ·' 

n \·ssl::md s viktin·as te utom e uropeiska besittningar nämligen Rys~ lands 
.u. b raclw -

11 01Tn och nordöstra Asien griinsa ju direkt till moderlandel och telegraf-
l>ordt• diirfiir lilan svå righet kunna upprii.Lthålla direkta och förbindelse!' . 

snnhha l'iirhi nclclser med delta, m e n d å större delen m ' dessa h e-

sitl ningar utgöras av glest JJcfolkad e områden utsa tla för e tt 

.<;lriingt polnrklimal, där mångc nst~id es järn\'ägar och tel egraf 

i c: kl' k unna framd m gas, sa blir den tradlösa telegrafiens l t pp-

rii tt atHie hiir a\· särskil t sto r be tydelse för samfärdsel och han -

del. Della h ar även insetl.s i H.yssland, och åstadkommande 

a\· !'Il dl'c kti\'l och utbrett radiotelegrafn~it har redlan liingc varit 

J'iirl' nw l för den ryska regeringens synnerliga omsorg. Såviil 

;1 \' lll iii t ii ra sk ii l som för merkan l ila iindamål kom j ii ml'örclsevis 

ti digt en del stationer till stånd i östra Asien, där stationer m1 

fin nas i WlladivOiStok , Kcrhinskaj·a, Nikolajewsk, Ochotsk , l:>c

tropawlowsk , Ana-dyr· och Na'iakhan. Dessutom ii.ro följ and e 

sta ti oner planerade alt byggas und er 191-!, nämilgcn Marko\v , 

l'i gila, Srcdne-Kolmynsk ·och på Sachtalin. 

De hamna r, som ligga vid ishave t i västra delen av Sibirien , 

~ko la ge nom radiostationer s~illas i förbindelse m ed Hys sland 

t;"en om den redan färdiga st1a.ti oncn i Archangelsk, och byggas 

l'iir dt•n skull stationer på 'vVaigatsch i Marosaley och Yngorsky

Sc har, sam t äro planerade stationer i Obdor.sk och p å ön Solo 

\\' l'( z i H vita havet. I södra H.yss~lmd, där stationerna huvud 

sakl ige n ii ro till föT skeppsfarten p å Svarta och Kaspiska haven , 

fin nas s tat ioner i Petrowsk , Fort d'Alexandrowsk, A.s trak han , 

Bat um, Odessa, Sevastopol samt und er byggnad Taganrog. 

. ' iis ta a r skola stationer hyggas i Krasnodowsk v ilken sta

ti on 'iirsk iiL ska ll hava tilluppgift alt förbättra förbindelsen med 

Tu rkl•sta n , och i två hamnsläder dessutom vid SvaTta hm·e t. 

Sa småningom skola dessa nät planmässigt utvidgas för 

l'ri i mjan d c t av handel och sjöfar t sam t för a t t samm:a n binda 

:J\·]iig·se l h eliigna områden m ed dc viktigaste sUidcrna i rcspek

li\·e bes it tningar. 
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"Fö renta A ven Fören la S ta le rna hilller på med 1n ll genom slora rad i o_ 
Staterlla8 

radio- stationer <~sladkomma lörhindelsc med sina kolonier i Sli lla 

f
_telegraf- Oceanen. Sålunda slas en bro över till Filippinerna från \Ya 
orbmdelser 

· shington genom San Fransisco, Colon, I-Iawlai , SamoD och Gnmn 
till ·Manila pä Luzon. 

Danmarks Icke bloll stormakterna ulan iivcn en del smiirrc siater 
och i\ orges l l fl radio- wva Je.slulal all ska ·a sig billigm·e telegramtrafik genom a n -

t el egraf- liiggandet av .s·törre radiostationer. Salunda har storlinget i 
förbin<lelser. 

~orge beviljat 2 mill. kronor till byggandet av en sl1nlion i Twiod 
vid Slavanger, vilken station skall förmedla trafiken med :\me
rika och som kommer atl öppnas elen 17 maj 191-±. S tationen 
hygges a v ~1m·conibolagel. 

I Danmark har clt bolag bildals för ~ill asladkomma lra cl
liis förbindelse Danmark- Canada- Viislindien - Pan!:lma med 
mellanstation p~1 Grönland. De.'isa stationer skola bvggas cl"ter 
Poulsen's system. Stationen pft Grönland kommer dtl fa nwc
ket stor betydelse fiir sjöfarten genom israpporter ·och viider
lekslelegram, vilka fr ~m densamma komma alt utskickas. 

Som av OYansb1ende framsliillning .synes , fiisler man i :m 
dra liinder slor \'ikl på all kunna oberoende :w kablar uppriilt 
halla förbindelsen mellan moderlandel och kol(inieru:l .~am l mel" 
hm olika delar m· samma land. Sn'riges heroende a,- ell fata l 
lelegrallinjer sit\·iiJ fiir fiirhindelse med ullandel som f'iir l'i.> r
bindelse mellan dc norra och si"idra delarna a,· l:mdcl iir nr 
strategisk synpunkt en s\·aghel som hör :tYhjiilp:1s. Radioll'D
Ierielcn ii r vii l iign·nd all diin id am iindas. 

Diskussion med anledning av den upplästa årsberättelsen. 

I. Torpedväsende. 

\ ' ice ordj'iinunlen: >> \'id genomiiisandel a,· den m~·ckel in
lressanl:l och viiek<~ndl· [Jrshcriillclsen finner man hurusom ~l ll

dicl a,· slormaklcrnas materiel :ilslrar :1lran all erhalla liknande. 
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Del bli r den mindre bernedlades begär atl, se(lan han fåtl skådrr 
in i den hilrlighel den rike kan omgiva sig med, vilja skaffa 
-,ig cnn ha nda. Och lyckas han ej hiiri, blir han missnöjd och 
slii nger yxan i sjön. Vi med mindre resurser och andra nauti
ska t'iirh:'illan den iin de stora marinerna måste söka rii.lla oss 
diircfler och söka med studium och ledning, men ej eflerapning 
:1v deras utveckl ing och modernisering li1gga Yårl försvar pa 

11nl ionella grunder. 
:\ x iomaliskt är i regel alt e lt större fartyg kan lilllreds

,liill: l s lii rre anspn'\k iin e l l mindre, men det iir icke lika obe
slr idlig l all, om Yi kunnn disponera -±8 millioner kr. ,j l'ör dem 
J>iira !J~·gga l Dreadnought i sliillel för J sl. av Sveriges typ , 
dler fi ir 2 millioner kr. hygga en jagare i s liil le t för 6 ~\ 8 torped
hal a r. Sliillde sig fr ågan 8 jagare eller 8 torpedbåtar, ja , då Yore 
liill all svara, men så enkell iir det ej för clt litet land. Detta 
hiir bes innas. · Nu lror jag att i förevarande exempel med god 
lvekliga sifferbelopp G sl. torpedbåtar hn utsikt att besegra l 
j:~gare oc h ännu .me1: framtri1der l'lerlalets fördelar, om man 
tiin kt •r s ig to rpedbåtarna Yid torpetlanfalL De mö tas av den 
sicl ol'L'Ya kan de jagaren , .som attackerar en lorpedhåt , nal urligt
' is lillsp illogi,cn, dc iivriga 5 gå f'i irbi och söka torpedera . Hade 
ma n Ui r anl'allel endast hal'l 1 jagare hade inlel anfa ll kunnn l 
ske och s l ridens utgång mellan jagarnc iir 0\ iss. Jag erkiinner 
1ill igl s\·arighetcn all aniiga riill, men \'iii framhålla, all om 
iiiL' n ttr leknisk synpunkt del sliirsta deplacementet erbjuder dc 
l'lc st a m iijlighelema, det ur S\'cnsk l'iirsvarssynpunkl kan \'ara 
liirdl'l:tk ligare all l'iirdeln lillgiingliga medel p:1 etl sliirre antal 
l'llheln iin all koncelllrera dem pa rmgra riu> 

El in dessa allmiinna helraklelser 'illc talan'll iiH·rga til l 
l'll cll'l d l'laljspiirsmål. 

T:ilare n ans~\g obeslridligl all , sasom fiir cdraganden anfiirl , 
L'll slor del a\' ,-ära torpeder ha,·a ringa ,·iirde l'ör dc fartvg, fil! 
1 ilk a dc nrsprungligen \'ar il :n sedda. .-\ns:\ g all dc borde nsiil
las llletl liimpligarc torpeder , men i sliillcl J'iir all kassna dt• 
:lid rl' :1n sag talaren , all de skulle kunna komma lill a1wiindning 
t;PIL onl a nbringande a\' fiir dem m ·sedda korgluber , som skulle 
:Lnh ri11gas pä liimpliga platser inom skiirg:'trdarna. 
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Talaren kunde ej gilla den utiryckta lippfattningen att ja . 

r;arnes införlivande i de sjiig[lencle eskadrarna omöjliggjort bi

helu111andet i dessa av de egentliga torpedbåtarna. Nattetid 

ltlförda skj ul övningar gi ,·a vid handen, all artilleriet ej spelar 

e n sa avgörande roll, vadan goda resulta t forlfarande böra kun

Ila pariiknas av torpedbålars anfall. Alt ersätta kusl flottans 

lorpedbåtar med jagare, vilkas antal givelvis endasl komme a tt 

blinl en hn1kdcl :n· anlale l lorpeclbåtar , kunde talaren ej gilla; 

del jiimförelsevis stora antalet lorpeclbåtar skulle säkerligen giva 

l il l fiille för en del all inkomma på torpedskol Lhåll. 

Spanarfartyg av väsenlligl slÖrr·e cleplacemenl iin våra Ja

gare och myckel snabbgående ansåg talaren H1mpliga för vår 

floila ; dessa k und e jämväl an dn das såsom s lö d för torpedbåtar. 

Leelomo/en Fulknwn ansåg, att elen önskade uppsliillnin

gcn a,· torpedtuber mellan skorstenarna kunde vid nybyggnad 

av jagare erhållas iiven med bibehållande av pannkappen, vil

ken talaren ansåg lämplig all ha,·a såsom givande en god lång

skeppsförsti1rkning. Påvisade att å elen ryska jagaren Noviks 

dubhellnber ,·ore uppställda ovanpå pannkappen. 

Ledamolen Fall'enius ullalade, und er påpekande all Novik 

YOre ett fartyg på ÖYer 1,200 lon, sina tvivelsmål om pannkap

pen på fart~'g HY våra jagares storlek skulle kunna göras tillräck

ligt slark för all bära dubheltuber. 

Talaren anf'iirde gentemot vice onHiiranclen, alt erfarenhe

terna från senasie sjökrig ick e giva slöe! för av denne gjorcl:J 

påslåenden. Vid b lockaelen av Port Arthur förlade japanema 

sin huvudstyrka så långt från den blockerade hamnen, a lt tor

pedbtttar icke kunde nå den. Torpedbåtar (eller jagare) avsedda 

tör eskaderlj~insl höra kunna h ållas i gång l 1
/ " dygn , utföra 

anfall och å terviinda. 
Vad antalet torpedbåtar beträffar und ers tiger delta viisent

ligt anlalel jagare inom en slormaktsflotla, vilken sålunda har 

möjlighel att siilla minst en jagare mot varje svensk lorpedbåt. 

Talaren ansåg himpligare all bygga fullgoda fartyg, iiven o!11 

dessa .icke kund e byggas i stort antal. 
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Ledamolen Nordenfelt ville dels i anslutning till vad vice 

ordfiiranden anfört angående torpedbåtarna, dels med anled

ning av vad som anförts om våra jagares klena torpedbestyck 

ning paminna om att jagarelypen antogs efter förslag av 1901 

ars certkomm ille ej för att bliva ett egentligt torpeclfartyg, med 

, i]];; et skulle utföras torpedbåtsan fall , ulan för all tillföra sven

ska flo tian elt lämpligt r ekognosceringsfar tyg och ansåg han 

all man Yäl därav fick förklaring för dess klena Lorpeclbestyck

ning. 
Den engelska deslroyern, son1 visserligen nu är oeeanens 

lorpeclbåt , fick tjäna till Himplig modell. 

För all utföra torpedbåtsanfall skulle torpedbålarna avses. 

Huruvida dessa senare båtar nu äro tillräckligt sjövärdiga ville 

lalaren ej yllra sig om, men ville dock framhålla att Danmark 

efter de l dess försv.arskommitte föreslagit två typer, en jagare 

och en torpedbåtstyp, bestämt sig för en mellantyp av c:a 250 

lons s torlek och såvitt talaren vore kännt ej seelermera byggt 

nagol torped fariyg -.a v egen tlig jagareslorlek. 

Ledamoten Riben instämmer med föredraganelen vad be

l riiiLn olämpligheten at t bibehålla våra l :a klass torpedbåtar i 

k uslflottan. Väl kan det gå för sig under sommartid, men uti 

den kraf'Liga sjöhävning som ofta råder uneler höst och Yinter 

ii ro de för små. Vid många tillfällen, då torpedbåtarna måste 

anta från att ulföra anfall, kunna sådana verks tälla s av jagare. 

Ledmoten vVester var ay samma åsikt som den föregående 

laJ:ucn. Hade under sis tliden vinter haft tillfäll e alt iakttaga 

hurusom våra torpedbåtar voro för små fö r atl kunna uppträda 

i elen sjö, som råeler vid västra ku sten . 

Ledmnolen Elmqvist framhöll nödvändigheten av att äga 

langsk julande torpeder för aU möjliggöra anfall lmcler dagen . 

Ordföranden framhöll i anslutning till vad föredraganelen 

anfiirt, att borpeclvapnet numera kan lämna ett värdefullt bi

stimd äYen i dagstriclen. Då erfarenheten från våra övningar 

Tidskri ft i Sjöväsendet. 6 
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givit Yid hanelen all ku..,lllollnn ej sa sällan maste Himna torped
balarn~i efter sig, torde del vara väl viirl aLL övcrY~iga om icke 

en större torpeclb~'llslyp eller jagare borde i kustfiollan crs~itta 

dc nuvarande torpedbatarna. 

Ficc ordfämnelen framhöll hurusom sjöviinlighclcn sliidse 
är clt reblivt begrepp. Jagnrna hmna givetvis följa kllSiflollan 

11ti hårdare viider än lorpcclhfllarna, men del gives också till 
fällen, clfl även jagarna masle avsla från utförande av anfall. 

Talaren ville gärna erkiinna bchont av en större lorpedba tslyp 
och nnsag den danska !~·pen vara väl m·passad. Ulan lvi,·el vore 

jngarna iinnu biiltre, men de ställde sig sa d~Tn, all vi av eko
nomiska skäl icke kunde crlutlla tillräckligt slorl antal. 

Talaren ansåg all föredraganden var fascinerad av stor

makternas farlygstypcr, men varnade härför, da vara ekonomi
sl.;;n resurser ej tilläte ell efterapande av dessa. 

Den angivna fordran all viira torpedfartyg simliP m·scs fö r 
ell o1Tensivt uppträdande, annat iin mHlanLagsvis, invid fien

dens kust ans~1g talaren vnra för högt stiillcl. Vi höra akta oss 
för al L utsträcka v:1r offens i,· för l:1ngt. Skall en fiende kunna 
etablera en verksam blockad av våra skärgårclnr, sa masle han 
uppehalla sig närmare lmslen . 

Ordföranden ville gentemot den sisle lalaren gi)ra gällande 
alt yj mastc hålla del m~tlel för ögonen all kunna gå till sjöss, 
~ii.rskilL om det gäller nlt anfnlla en transporlflolln. Vi måste då 

ha sarlan materiel, som knn nå fram till fienden och lill foga 
honom skada. 

II. Gnisttelegrafi. 

r ice ordföranden bemöt le föredraganelens p~"tståencle att 
svårighet förefanns att erh[llla radiotelegrafmalroser. Så vore 

icke falle t, men genom alt man var sträng vid urvalet förefanns 
brister inom denna likav~il som inom övriga yrkesgrenar. Att 

avhj~ilpa bristen genom att giva radiotelegrafmatroserna högre 

avlöning erfordrades sålunda icke. Talaren ansåg till och med 

en sådan åtgärd olämplig, då manskap tillhörande denna yrkes-
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cr rcn i , ida högre gmcl i:in flera andra b.ibringacles saclana kun

:k;lJH' r och Uirdigheter, som kund e vara till nytta ef'ler Julad 

:lll' :ill ning vid flottan. 
Talaren framhöll vidare nll mwändandel av viirnpliktiga 

r:1diolclegrafis lcr ej finge unclerskallas. l den man svenska 
ha nddsangnre bliva förseelda med radiotelcgrafslalioner, <;a 
knmnwr oeksa lillgang pa viimpliktiga lelegrafislrr all f'innns. 

IA-'dwuoten Follenius framhöll elen svarighel för nnviin

dal' k l a,· vii.rnplikl iga telegrafisler som förefinnes diiruli, all 

dc .i ki inna flolians signalföreskrifler. Anförde vidare all an
t;1 ki iir s~·nncrligen ringa och dc som finnas, svara al l antriiffa , 

t•mcda n de pa sn·nska fartyg, som hnsa racliolelegrafslalioncr , 
i :dlmiinhe l iiro i farl p<t avliigsna fanatlen. 

(I n siinl.) 

Kunna ytterligåre -anordningar vidtagas för räddandet av 
besättningarna å sjunkna undervattensbåtar? 

Denna h·aga frmnlvingas ovilllwrligen genom de alll som 

oft a.~ ! Uirckommande olyckorna med tm dervallenslwlar , Yid 

Yi lka lwsiillningarna fal l ljuta den mest kvalfnHn död. 

[ dc flesta för all icke siiga alla. fallen har brist pi1 luft ut

gjort dödsorsaken för elen i bålen instängda besättningen. Della 

förhalLande framtvingar onekl igen fragan: >> Är del omöjligt a li 

vidtaga sadana anordningar, a lt luft ].;;an från etl bärgningsfnr

l)·g Ii iiröras del inre a,· en sjunken lmclenallcnsbtrt ? >> 

SYare t synes näppeligen kunna bliva nek1a nde, :l lminslone 

ifraga om en båt, vilken sjunkit på så måttligt djup, all dykare 
kunna komma ned till densamma. 

Uneler förutsättning a lt undervallensbåtarna å skilda s tä l

len <lv bordläggningen vore försedela med lämpliga kranar jämte 

förskr uvningar för fasisättand e av slnngar, så vore det .in för 

j, 
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dyk aren en enkel åtgärd att fastkoppla sådana. Frisk luft skul

le da medelst luftpump nedföras genom en .slang, under det att 

den förskämdla1 luften bortskaffades genon1 en annan. 
Kranarna måste n a Lurligen placeras så, alt dc bleve skyd

dade för yltre åverkan . Detta kunde åstadkommas genom i 

bordläggningen gjorda fördjupningar ·eller brunnar, i vilkGI kra
narna placerades. Kan man befara, att kranarna iindå skulle 

blivial utsatta för förstöring, kunde ju lätt lo,sstagbara luckor sä t

las för brunnarna"' yllre ,mynningar. För en kunnig dykare 

möter det ingen sYårigh et all h1ga bort dessa lu ckor, då slan

garna vid eventuellt behov skola påskruvas. Saken ·ba1rvar na-
1 urligt vis sin utredning a,. specialister , och har jag h~i r velat 

fram lägga fråg:an till diskussion av fackmän .inom underv,at

lensbåtstekniken. 
Om å tgärder i s ~td an riktning, som här an lylls, under må

ll~incla himpligare form , bleve vidtagna, skulle siikerligen många 

människoliv kunna räddas , varjämte besältningla.rna å under

vailensbåtar skulle känna sig betydligt tryggar·e - åtminstone 
under gång på platser, där djupförhållandena m edgiva vidta

gandet av av dylilm. räddning.såtgärder. 
InYändas kan, att en räddningsanordning, som ej är an

vändbar på större d jup , m åste anses ofullkomlig. Å andra sidan 

m åsle man emellertid erkänna, lartt våra undervattensbåtar i 

många fall ha sina övninga-r inom områden, där djupet icke är 

större, än att dykare kunna gå ned. 
För den händelse a U dc i dlagspres,s·en synliga uppgifterna 

varit s1aama, att dykare kunnal nedgå till den nyligen förolycka

de engelska undervaltensbå len, ·ehuru densamma ej kunnat lyf

tas, innan dess besältni11g 1:1v brist på god luft avl idit, så synes 

de t, ,som om en anordning i ungefärlig överensstämmelse med 

vad som ovan bliv:it föreslage t borde hava kunnat uppeh ålla livet 

på elen förolyckad e b å lens besättning, intill dess att fartyget 
blivit uppl};ftat till vall enyln.n, alll under förutsättning att icke 

svåra väderleksförh ållanden omöjliggjort arbe len på olycks

pliallsen . 
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Torpedbåtsflottiljen, dess sammansättning 
och användning. 

An fi)r, mdc avgiv et i Kun gl. OrlogsmanJJ asäll sk apct elen 4 f ebr ua r i j 9l4 . 

jii mlik t säll sk apets sta cl g>ll' ~ H1, av lPclamot cn ~ J. E . Ty dt' /1 . 

\'l ed den ji.imförelsevis hasliga ökning ~w anta lel Lorped- F lottiljför

bal ar inom vår flotta , som ägde r um ml(ler innevarande ar- bandets upp-
komst och 

hund n t(les första clecennimn, gjorde sig 'snart behove t a\· ell hittillsva-

förh:md , större än divis.ionsförbande t, kännbart. S~irski ll an - rande sam
m ansätt-

sag" nr 1905, då ku sl !'lottan fi ir förs la gången nr tilldelad eU 
Il er l a l - sex sly.cken - Lorpedbå lsclivisioner, att >> flaggen " b e-

lunga des alltför myd:et :w elen direkta ledningen av så m ånga 
gruppe r av smärr e fartyg. Följand e ar , 1906, prövades ocksa 
dc i k us lflottan ingående tre torpedbåtsel i ,·isionernas samman 

förande Lillen större enhe t, då benämnd »l~11 stflollans torpedav
dclning >> , under en avdelningschef, som var embark erad p å en 

lorpecl kryssare. Med denna ind elnin g torde vederbörande varit 
belaln n; ·den vann också n ådig s ladfästelse uti snart därefter 

ulkom m ancle nya upplagor av reglementen m. m. m ed n ågra 
mind re j ~imkningar , .såsom alt namn et på förbandet ~indrades 
till ,, flo Uilj >>, u nder en flollilj ch ef, och att i fl oltilj en borde ing~1 

l'ön11om floHi lj chefsfar lyget - torpedkryssa ren - åven en tor

pedha l ulom divisionsförbancl, a vsedel a lt stå till fl otlilj ch efem 

dispos ition eller att er sätta i divisionerna ingående hå t, som till 
l'ii llig lvis i:ir ur tjänslbarl skic].;. E·n Lorpedbåtsflottil.i bestar så

lunda av 2 a 3 divisioner torpedbåtar , var och en a Y dessa om 

·1 far l y g och indelad i två grupper om 2 fartyg varder a, sam t 
dessu tom av en torpedbå t för flottilj ch efen och en torpedkrys 

~a re såsom flottiljchefsfar tyg. 

n in g. 
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Torpedhalarna hm·n ocksa ut i de under senare aren rustade 

kus ll"loltorna i allm~inhel vari! indelade uti l"lotliljer , niir anla

lcl i ldlslrlotlan ingaende lorpcdhatsdiYisioner överstigit lvft. 

lliirvid h~wa 1 :a klass torpedbålar samm anfiirls till en flotlilj 

fiir sig och 2:a klass torpedbalar likaledes till en flollilj f'ör sig. 

Utgilende fdlll den normalplan för nollans övningar, som nu 

s_Yill'S IJa\·a nmnil en viss sladga, torde num kunn~1 antaga, att 

i kusll"lo llan i fredslid ingaende lorpcdb[llar i regel komma att 

indelas i !v;\ flolliljcr , elen ena beslående a\' en lorpedkr~·ssare 

och l;~ s l. 1 :a klass lorpeclbMa r, elen andra a,· en torpedkrys

sare och 7 sl. 2:a klass lorpedbatar, varel era l"lollilj cn 11nder 

hefii l :1v en kommuHiiirk:lplen sasom flottiljchef. Yncl hetriiffar 

sa mmansii liningen m· 2 :n klass torpedba lsfiol l i ljen, faller del 

jLL genast i iigonen , all slridig~L synpunkter hiir kommil all kolli

der:! med Yaranclr:l med del resultat, atl den va11liga lal<liska 

indelningen mäsl ruhh:1s. De sju 2:a klass lorpcdb{lla ma hava 

niimligen hittills \'flril fiirdl'inclc pä Lvå divisioner, den ena om 4 

och elen nndra om hloll ;1 fartyg. Ingen båt har då blivii över 

l'iir flolliljchden. U r taldisk synpunkt synes del ni1stan ha,·a 

,·ari l J'iirdelaktigarc all dela dess 7 bålar till tva diYisioner om 

:) f:trlyg Yardera , i Yilkcl fall dels en båt bliYil över till flollilj

('hefcns fiirl'ogande och dels di,·isionerna bliYil lika sto ra. 1\.an

~ ke har man lyekl dessa balar nua viii små, för all eu flotlilj

('hel' skulle embarkera pa en "" dem, och hela styrkan för ohe· 
IYdlig, fi'1r all Jlo11iljclwfen sktille direkt leda densamm:L. 
) 

Fördelning '\fol den ontn alerginw indelningen :w torpedbalarna s~l\ · iil 
av torped - l j ' l .. . f'" l . j' Il l l l' .. , båtarna m ed liiH er H'< so,·nmgnrna som or -.ngs a lor< c .-unna ramsla-
hänsyn till lns den anmärkningen , all , oaktat huvuchapnel - torpeden -
torpedbe- 1 .. 1 . 1. · 1 ·· 1 l ·1· 

stycknilJgen. re< an nu ar oc 1 1 e n snar rami t{ annu mera i.Ommer all ) tva 
;l,. sit olika vi1rcle pa fartyg , som blott haYa torpede r a' 38 cm. 

kaliber , mol ph dem , som iiro bes tycl.-acle med .J.!) cm. torped er, 

int e t siirskiljnnd e m · iJ[llnrnn med hiinsyn Lill de olika kalibrar-

''') In föl' örlogsm.annasällskapet llimnad redogörelse för torped
båtarnas fönlelning vid mol,ilisering är här utelämnad. 
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,1 .·1"l rum. 38 cm. lorj)edcn har en S J)r ~i iH!iaddning ay endast ll t: ( ;:"'! '--' 

tiO 70 kg. sam t en maximiporte a,· 1,000 m. med lag l'nrl, un-

de r del a ll 45 cm. torpeden L 11. hnr en sprängladdning a ,· 

VO 105 kg. och en maximiporte av 2,000 m. m edlåg farl och 

1,000 m. med avseviirt högre fart. Med varmluftsapparat ens 

in f'iirn nde torde såviil f'arl som sk o llvield komma all iikas , den 

sc1wre i första hand till 4,000 m. och med niimnda apparats 

Yl !Prliga re u l\ cc kling t iii 6,000 m. Möjlighelerna för el L fram

~·· m"·s r ikl up[)träclancle Hle till sjöss eller i havshandel iiro så-
;-, C h • 

Jn nda a,·scYii rt gynnsammare för de med 45 cm . torped er hc-

~ ~ ~ ekade torpedbå tarna än för dc ÖHiga. Det synes di1rför 

hii Il re all placera alla m ed ;38 cm. torpeder bestyckade torped

bal a r i lokalstyrkorna, till vilka d:\ skull e a \'Ses 12 st. 1 :a och 

4 ~l. ~:a klass torpedbå tar , sedan dc åldriga Gondul och Gudur 

sa mt N:r 1- 4 och 71- 77 liimnals ur riikningen såsom torped

ha lar. För kustflottan bleve d ~l tillgiingliga 17 st. 1 :a och 10 st. 
:.! ::1 klass lorpeclbätar, sam lliga beslyckad e med 45 cm. torpeder 

och med und:~nLQg ay Plejad byggcia ef ter år 1907 . Enligt mitl 

l'iirmennnde skulle torpedvapnet inom kustflottan vinna icke 

ol)('lydligl pa en dylik omflyllning, iiYen om jiimf'örclscn ut

~ l rackes till farlen och artilleriet, ly de nyare 2:a klass torped

hata rna tord e icke Yara dc iildre 1 :a klass bätarna, vilka de 

~k ull l' ersätta, mycket underliigsna i fart och på samma g{mg 

hl'sill a lika stor sjövärdighel som dessa, medan de förra visser

ligen endast hava en 37 mm. kanon mot 1 :a klass torpedbåla r

nas lva, e n sak, som dock ~ir aY sekundär hetydelsc. 

Nu gällande indelning av torpedbå tarna i fnrtygsförlJancl 

har ju gammal hän! för sig, och då 11ybyggnad under de senare 

arl'n delvis sketl divisionsYis , har för varje gång salts på stapeln 

·l far tyg. Emellertid torde det vara tvivel unclerknstal, om f'yr

lalt•t hii r iir det lämpligaste, och torde nog mången divisionschd 

ltedln gL silt befäl med en på vunne n erfarenhet grundad annan 

nwni ng härom. Förhållandena ·inom främmande mariner giva 

oss knappast någon ledning för bestämmandet av torpedbåtsför

bandens storlek, emedan di1r del stora antalet fartyg - vid 

Ändring aY 
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denna jämförelse f::'tr man hålla sig till deras jagare - gör de t 

möjligt alt giva de lägre förbanden en så stark sammansättning, 

som är förenligt med kr a vet på, att förhandet skall u Lan svårig

het kunna ledas av en b efälhavare. Vi få alltså, byggande på 

egen erfarenhet söka Idargöra för oss, vilken indelning som är 

ägnad att under olika s tridslägen låta torpedbåtsvapnet utveckla 

största möjliga kraft. En division på 4 båtar är i själva verket 

odelbar , l.y gruppen om 2 båtar, d. v. s. 4 torpedtuber, är tydli 

gen alldeles för svag för något som hälst sjiilYständigt uppträ

dm1de, cfå man ju får räkna m ed , att en båt eller en och annan 

Lub genas t vid början aY c lt anfall bliYer försalt nr stridbart 

skick . A andra sidan har det visat sig svårt för 4 båtar a tt 

under mörker hålla väl ihop vid anfall, vanligtvis kommer elen 

fjärde båten något e fter på grund av svårigheten a lt i tillräckligt 

god tid uppfatta signaler eller teck en samt farländring och ma

növer, som göras av d e framför varande. D en fjärde båten 

kommer alltså lätt ensam samt blir då ensam nlsalt för be

skjutning och uppalTra s 11lan motsvarande nylta . Vare sig tol·

pedbå tsanfall utföres under mörk er eller eljest då lig sikt, el. v. s. 

p~1 n~ira håll, eller under dager på längre h åll , bör e lt fullt tili

räckligt antal torpedtuber p å en gång föras i elden och varje 

diYision hälst kunna s trax före del direkta anfallet delas, så att 

anfallet komm er att sk e nii s tan samtidigt från olika riktningar, 

varigenmn under mörker en d el båtar möjligen kunna fram

komma osedda och i varj e fall svårigheterna för fienden deis 

att undvika de avskjntna torpederna , dels att m ed sitt artilleri 

h~ijda anfallet i hög gr ad ökas. En dylik delning av divisionen 

mås te naturligtvis ske i rätta ögonblicket och så gott som auto

matiskt samt alltså i förväg planläggas och övas för oJ.ika ifråga

kommande anfallslägen, så att rum för tvekan hos de vederbö

rande befälhavarna ej förefinn es. Med n yss .anförda synpunk

ler fö r ögonen förordas en indelning i elivisioner om 6 fartyg i 

va rje division samt av divisionen i .grupper om 3 fartyg i varje 

grupp. Vrid anfall av en division framföras då 6 lorpecltubcr 

från två olika riktningar , vilket torde kunna anses något så när 

tillfreclssti=illancle. Divisionernas sammanförande till flottil jer 
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. tei·iaen kan säkerligen lämpas gansl'a mycket efter omsl~indig-
,1 t"' 

belerna i varje särskilt fall , då flo ttilj en icke är någon taktisk 

enhet. u lan detta förbanels tillkomst i grunden b eror på elen i 

··croncn fallande nödvändighe ten att så ordna divisionsch efernas 
O o 
ställning till varandra, att enhe tlighe t såväl i utbildning som 

vid tnklisk samverkan m ellan division erna säkerställes, samti 

digt med att högste befälhavaren över s jöstyrkan befrias från aH 

Jämna d~ rekta order och direktiv till allt för många underly

dandt• hc fiil h ava re. Om torpedbå ts fl o ttiljs sammans~ittning bör 

sålunda icke föreskrivas annat ~in , a tt en flottilj består av e ll 

e fl er oms tändigheterna lämpa t an ta l divisioner. Med de t anta l 

lorpl'd l>ntar, som för närva.r:mcl e finn es disponibelt vid krigs

rust ning, skulle man exempelvis kunna t~inka sig, alt i ku s tflo t

lan llildades av de 17 st. l :a klass torpedbåtarna två divisioHer , 

den en a om 9 båtar (3 grupper) och den andra om 6 b åtar (2 

grupper ), sa mt av de 10 sl. 2:a klass torpedbåtarna en division 

om \) ba lar (3 grupper), vilka Lre diYisioner bildade en flottilj, 

lill ,·il kc n _Fimv~iL cle1acles dc å tersl åend e 3 båtanut s:hom r e

sen·ha lar utom förhand. Under normala förhållanden torde i 

km Ii lo llan under freclsövn inga r komma a Il ingå enelas l. om kring 

ki ll lt•n a ,. n yssn~imnda an tal torped b a la r , vilka el å alltid borde 

bilda en floUilj, innefattande vartannat ar en l :a klass Lorpcd

b:\tsdivision om 9 båtar och en självständig grupp 2:a klass 

torped bära r och vartannat år tv[t elivisioner om 6 bå tar , en di 
vision a ,. vardera klassen. De u Li l al, alstyrkorna ingående ~il dr e 

lorpe<lhil larna böra icke under fr edsövningar tilldelas ku s tflot 

tan , u tan , i d en m ån d e ej erfordra s fö-r olika skolor, övas fö r 

sig llll'slulande i den skärgarclslcr6ing, cl~ir dc vi<l krigslillfiill c 

skola uppträda. 

Codlarres en sådan ind elnincr av torpedbå Larna i förband s:1 - Befälet ?ver 
. ~ . 

0 
. .. , torpedhats-

som <lrn bade taktiskt och slrateg1skt vardefullaste, fragar m an flottiljen. 
sig give tvis: var finnes då plats fö-r flottiljchefen ? Härtill sva-

ras: fö r särskild flottiljchef enligt nuvarande system ingen, men 

lordc de lla förhållande innebära en ren förtjänst för förslaget, 

ly, ,·arr sig- nuvarande indelning bibehåll es eller elen ovan före-
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slagna genomföres, \'{tgar jag pasta , atl del. från etl fartyg ulan

för di1·isioncrna - sak sammn om det iir lorpeclhåt eller krys 

sarc - uliintde l'lolliljchefsbefi\l e l är obehödigt, och diirtill i 

del s tora hela till skada för torpedbåtarnas riitla ulnylljande. 

Torpedhalarna mast-e \'Crka snabbt för alt verka kraftigt och 

för aslttdkommande av delta erfordras, alt befälsföringen är i 
sliirsl;t miijliga lllslriickning omedelbar. Denna fordrall upp

fyll es sa langl sig göra later, om den · pft flottiljen till :jiinste

a ldc rn iildste divi sionschefen samtidigt utövar befälet ö1·cr hela 

fiol l iljcn sasom flottilj ch ef , lik som alltid chefskapet för en tor

pcdhlitsclil·ision förenals med ch efskap e t för divisionschefsfar

lygeL Flottiljchefen har d[t, all \'id Jämnand e l av direkli1· för 

Ynrc sig strid. ii\'ningar eller e konomi Yiinda sig lill bloll den 

andra eller de l1 ft iivriga divisionsch eferna, m ed vilka han har 

s~·mt e rligen liill all kommuni cera , muntligen ombord hos s ig, 

n ii r f a r tygen hel' i n n a sig l ill ankars eller l ill ~iggning ii r möj lig, 

elj est genom megafon, genom Ö\'eiT~\ckandc av korta skl'ifll iga 

m eddelanden samt slutligen liksom på övriga fartyg med sig

nalm;tlerielen , vartill numera torde ä1·en l'iir torpedbåtarna få 

h ii n föras rad iotC'l egrn f en, som bör finnas åtmins.tonc på varj·e 

di1·isions - och gruppchdsbål. Plt lorpedbåls!'lo!liljen bör icke 

finnas plats för Hmga order och im·ecklad e detaljföreskrifter. 

Diir masle alll inönts a lt fungera sa, att dc unelerlydande bcfäl

l tas:tma , n~ir order utebliva, kunna gissa sig till, vad deras be

l'älll<ware viinlar av dem, och g issa r~ilt , dä först arbetar flottil

jen e ll er riillarc dess olika delar oklanderligt. Man fär nämli

gen ;lldrig glömma , a lt , så sna rt de allmänna förhållningsor

dcrna ligga khmt för di,·isionsche ferna, ä r flottiljchefens funk

ti on l'iir tillfiill e l s lut. Då skola divisionscheferna taga ans1·aret 

och syftande mol samma m{ll genom planlagd samverkan söka 

nå clels;nmna , men få Yarken s la1·iskt binda varand;ra eller vara 

hundna a\' en flottiljchef, som i brist på annan verksam.hel lä tt 

lockas till att \'ilja öven·al<a och leda dem i dclalj. Man kan 

ju icke förvåna sig, om flottilj chefen under nuvarande förhål

landen huvudsakligen kommer atl inrikta sig på utarbetandet 

:lv s ~' nn cr li gen minutiösa föreskrift·er och planer för fl ott iljen, 
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1
. y;l d .., ku lle lmn eljest taga sig för. OmgiYen av acljulanl och 

\t cn dl'Il l oc h siirskill skri\'bilriide sam l skri\'maskin och cyclo-

11 1 111 111 som han är li:.!!.!cr de l J. ll ocksa nära till hands , ·l\' L' . . , . ' Ul..J • 

~ll llolli ljcn hliver behandlad som en l'l o lla i miniatyr. N u iir 

CIIL·rtid led ningen av en samling sm a och rörliga fartyg , som , 
L' ill . ' , 

... <IL' li<>na s tilla iiro förtöjda Yid sidan av eller alld cle:-, i när-
nal l"l h ' · 

ll cil' n :1 1 ,·arandra och , niir de ~iro und e r gang, kunna lägga 

ti ll niir hiils t sjö n ej hindrar, sa ofantligt myck e l enklare ~in 

led ni ngen a1· större fartyg , all den verkar h e ly<lligt mycket säk

rnrc och sn;tbharc ulan alla dc nyss uppriiknade hj iilpm edlcn, 

om IH fi ilcl i sliill e l utövas a\' en chef, som heJinner sig milt 

iblan d sina underlydande. Tnskriinker sig l'lottiljchel'c n till att 

ordn a liir l'lolliljen i s lorl, behÖ\'a göromälen ej heller bliYn 

nll'r a helu ngandc, än all han med flottilj chefsbefallningen kan 

liirc1 w chcfsknpel för CJl :t\' di1·isionerna saml därji·imlc nnd

' ara nYss niimnd skrivarpcr .~onal och -attiralj. <._;ör han del 

ick e, hl i\'a divisionschefern;t alltför bundna och innmda i en 

viss sle nt rian , \'arpt1 säke rlige n flottilj ens Ilailning och krigsmäs

:, iga u p p l riidande bli n1 lida n dc. 
l'ia n a ll dc 1·erldiga fördelarna för högste llefiillHll'aren 

i',· .. er ~ji is tyrkan, alt lorpcdbä lsdivisionerna sorlera under en 

lloll il jdw f, minskas, tord e s:'\ lunda högs t a1·se\'ärdn oliigen h eter , 

som l'iir ni\narande vidlada befälsföringen inom t'l o ttiljförban 

<il-1 , ku nna undnnriidjas , diiresl en divisionschef beordras all 

sam tidig t ntra t'lolliljchcL Alt en d y lik iinclr ing liill nog Fllcr 

.\ig gL•n om l'iirns , synes beslyrkas al' , alL kap . 9 i reglemente för 

mar ine n, del Il , giil ler s<1\'ii l för di\'isionschef som för l'lotli lj 

rhef. Tor ped b a t sel iYisionschcl'cn fil r alltså inga ny u a l igganden 

gcnolll u lii\'HIHle diirjämle a1· l'lollilj chcl'sbcfatl nin ge n, dc en 

d:t sl Lil 1 id!:!as all rräJla den nllmiinna ledninuen a Y e l l s liirre an-. > t') L> 

lal hata r. Såsom adjnlanl h ar han alt tillgå komm end erade 

oll'iceren pn di\' isionsl o rpcdha ten. Flolliljingenjören, Yilkens 

hl'!at tn ing iir !Jehöl'lig och torde böra bibehftllas , k a n embar

kera pa h al en brech-id fl o ttilj ch efens. T orpecl mii sla re och tor 

Ped ha n l \'erka re fördelas ö1·er h esiitl n in g sJ is la n en till varje d i vi

sion . Ya n id \'isscrl igen , för beredande n" p la l s f ii r den först -

r l 
l' 



Använd
ningen a1· 

torpedkrys-
sarn a. 

82 -

nämde i uncl eroffice rsm ~issc n , 11 ppbördss tyrman nen pa en bå t 
lordc få logera i elen lediga officershylten. De Yerkligen av be
hovet påkallade in lendenisgöromålen åter inskränka - sig t ill 

granskningen dc första dngarna i varje månad av torpedbåtar
nas redogörelser , ty någon fördel i övrigt av a l t ganska långt i 
förväg så binda anskn !T n ingen av för torpedb~1tarna behövliga 

smä kvantiteter proviant och utredning, som måste bliva fallet, 

om flottiljintendent en sknll vara mellanhand mellan redogö
rama och leverantörerna , har ej försports. Där delta försökts, 

har cl~iremot följd en blivit mycken omgång och orcdH. Flottilj
intendentsbefattningen anses därför , utan men för de ekono

miska angelägenheternas handhavande på flottiljen , kunna in
d rngas. Man bör emcllerl i el undvika a Il las la a v rlotliljinten

den lens granskningsgöromål på slabsintenden ten, och ifrflgasät
les cbrför, om icke högs ic hefälhavnrens över kuslllottan stab i 
stället borde ökas med en hiträdande intendent. Ett hnlvt be

hov av en s<1dan föreligger nog redan 1mdcr nu n'\dande för -
hållanelen . 

Sammansättes lorpedbatsflottiljen a 1· enelast lorpcclba tar , 
sasom här förordnls , maste även klargöras , hnru,·icla torped

kryssaren kan undvaras i flottiljen. Kryssarens huvudsakliga 

uppgift, förutom den aLt u l göra boslad och expeditionslokal för 
11oHiljchefen, har varit alt gå mål åt torpedbålarna vid torped

~kjutning. Som något slags depåfartyg äro dess resurser alldeles 
för små och brul;:ar den ej heller anlitas för sådant ~inclamål. 

Med god omtanke skall det för övrigt högst sällan behöva in
träffa, att torpedbålar måste söka bistånd hos depåfartyg. På 

det stöd elen ensamma torpedkryssaren kan g i1·a torpedbåtsdivi
sionerna mot fienlliga jagare torde ej vara myck et aU bygga, 

den är ju själv endast en s lörre jagare med mycket låg fart. 
Skola torpedbåtar hjälpas ut m skärgården för anfall till sjöss 

eller i allm~inhet igenom en bevakningskedja av fienlliga lätta 
fartyg, få nog flera torpedkryssare eller jagare och kanske även 

pansarfartyg sättas in i företaget , om den önskade effekten skall 
ernås. Slu lsatsen av det anf6rcla blir den , att torpedkryssaren 
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väl h~an ulga ur flotti ljen, om endast ersättning för dess tjänster 
so!ll malfartyg lämnas. Det bör också vara enkelt nog för 

itögsll' befälhavaren över sjöslyrkan all på i god tid gjord fram

:-;tiill nin g av flottiljchefen ställa erforderligt målfartyg för tor 

Jecl sl;.j ulningar lill förfogande. Man skulle då kanske ocksä 
~;.un na hoppas på, aH övningsskjutning mot fartyg i förband 
ordnades litet oftare ii.,· ensom att '"~\ra grundgående pansarfar

tyg ibland finge upptrii.cla som m al för torpedbåtarna, ntrige
nolll si ridsskjutningar aY YCrkligl ,·iirde kunde anordnas och 
lorpl'dlw tscheferna erhålla tillfiille a l t vidga sin erfaren h et rö
ra nd l' si ll vapen. Dessa i d i,·ision eller grupp utförda skjut

ni ngar haYa niimligcn hittil ls Yarit ytlerligl försummade och 
l'nd asl genom namnet skiljt sig från den nmliga skolskjutnin

gen . V crklig striclsskju tning i flottilj åter har knappats övats, 
myc· ke l naturligt för övrigt, då det taktiska uppt6idandel aY 

fio l l iljen såsom enhet torde va ra skäligen oklart. Det bör för 
övrig! skiljas på .skolskjutning i förband för chefernas förbere
dande samövn.i11g, ,-ilken Jiimpligen kunde benämnas »förbe

redande stridsskjutning >> , och stridsskjutning, som för sparande 
:11' ma l ericlen ·endast bör u tföra.s uneler gynnsamma väderleks
fö rhallan den men i dess st~ille återgiva bilelen .av ett verkligt tor

pedan fall. För att återkomma till frågan om torpedkryssarnas 
placerande inom kustflottan, cl~irest de upphöra alt vara flot 

liljchefsfartyg, så synes mig dennn .synnerligen fördelaktigt kun
na lösa s p:\ så sätt, att .alla fem torpedkryssarna sammanföras 
lill l'll division under en kommendörkapten .som divisionschef. 

Rii rigcnom kunde de komma bäUre till sin rätt, än vad nu Li r 
l"ai!Pl, jus t som stöd åt torpedbåtarna, vilket ju ej hindrar, att 

loqH'dkryssarna fortfarande skulle utföra vissa transporler och 

bogser ingar för Jmstflott:m efter erforderlig detach ering fr ~m 

kryssardiYisionen. 

]-'ör utbildningen och snmmanh{Jllningen a v torpcdbålsbe

~illl n ingarna har på sista ticl en mycket vmmits genom tillkom

slcn av s tationernas torpeclbereclskap. Där äro nämligen kom
l1lendcracle i stort sett allt det underbefäl och manskap, som 

Torpedbe-
redskapens 

samband 
med flottil

jen. 
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~n·scs lill hemanningen l'iir den und er fredslid rus lad e kuslflot. 

lans jagare och lorpcdh:llar. Det bör saledes icl'e l'iircl'innas 

hinder l'iir a ll Yid lorpedben·dskapcns samnwnclragninf( i hör. 
jan a\· noYember u ll ng:t lorpcdbatsbesiillningarna sa, all de få 
rörbliva orubbade under el! ars Lid. I-Iiirmed l01·de man ock 

kunna anse, all kraYcl p~'t konlinuilel i komn1l'!Hlering~trna och 

f:tslhel i personalorganisnlionen iir, sa Hmgl nndra omslii.ndig

hell'r för niirYarancle del lillsliicljn , ganska ,·iii h·lll , om blo tt 

befii.lel, diYisions- och l'arlygschefer, kommendemdes först till 

torpedberedskap och sethm ii,·erginge Lill de i ku sll'lollan ingå

en de lorpetlbalsfiirbandcn cfler samma grunder. TyYiirr ä r ~å 

iinnu icke fiirh [lllnndcl, ulan oflasl sliippa lorpedbcredskapens 

officerare b{tde sinn hesii lin in g nr och sina f a dY g, n ii r förbanden 

göras sjögacnclc. En snar ändring hiirutinnan i den riktning, 

all Yarje lill lorpcclhercdsk apen kommenderad oflicer redan 

fran dennas hiirjan erh:'t llcr sin kommendering l'iir hela u tbild

ningsaret hes liimd , masle och lorcle ocksit med god Yilja kunna 

g·cnomfiiras. s~hom cxcmprl på, alt iinnu m~·ckt'l aterstar a tt 

giira på detta omradc, kan n ii mna s, alt \'id ulruslningen av de 

hitda divisioner, som Hlbildnings[tret 1912- 191:3 lillhönlc Karls

krona Lorpedhcrcdskup, kom Yid no\'emherruslningcn HY kust

l'lotlan år 1912 endas l en nY dr al ta fartygscheferna fra n lor

pcdbercdskapcn och Yid rustningen i slulel ~1\' ~1pril 1913 ingen, 
\·arjiimle endast /t)(t av cheferna vid den senare rustningen voro 

hlnnd dem, som haft hcfiil p[t balarna und er deras l'iirra expedi

tion no\'.- febr., och H\' dessa lY å flytlades l. o. m. den rne till 

l'H a nnan båt , }in han dä hade befäl ÖYer. 

AY siirskilt s lor belyclelse iir, att OoHiljchcfen alltid kom

menderas till torpedberedskapen, nn-e sig såsom chef eller -

om denna befallning sk ulle innehavas av k11 s l !'lottans jagare

elivisionschef - sftsom in s lruklionsofficcr på den ena s lalionen 

och pft samma siill en lorpedb:'tlsdivisionschef pft den andra 

sta tionen. Man kan ju lätt Länka sig, vilken fördel för utbild

ningens gång del är, att ansvaret för densamma vilar på sam ma 

befälhavare under h ela ntbildningsperioclen, från dess början 

till dess slut. Under sådant förhållande komm er såkcrligen stor 

omsorg att ncdliiggns p{\, att de olika ÖYningarna inpass>ts på 
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.. 1ptwas ll' Lider, sa all l. ex. den enskilda ulbildningcn a\' 
Jan .·., 1w l iir i slort setl avslulad , innan flolliljen ingar i kusl -
mn ns , . . ... . . 
fiol l <~ 11 • d a hiilst all den teoretiska u Lbd<~mngcn Jam Le skJulnll_l-

1• ,. ,:i l med artilleripjiiser fiir dem, v1lka genomga 1.-urs. da1· "a .1( 

::Jd;~ n f'örelwmmer, som med hnndvap_cn .eller med nndra ~:ni 
.,]Ja iiYn ingar, .som nödYi"incliggöra spllllnng av l:lrlygslwsall 

;1ing:trnll och fordra andra lokaler i'iir undenisningcn ii11 farly -

s.J'iih·a , höra vara genomg{mgna. gen 

f · J l , ... l gr·\-el· \'l.Cl l1 'lllCl"J1 , ,' tll Sam~anfatt-En samman atlnmg a\· c c an on a u - ~ nmg. 

följ :1 k a lgiircler anses iig nade all i hög grad höja Lorpcdb:tls -

r : tj) l~< 's inom vår fJolla effekli\'ilel , niimligen: 

om f'lylln ing av alla torpcclb~ilnr heslyckade med -15 cm. 

torpeder lill kustflotian och ÖYcrf'öring a\· dem mrcl :18 cm. lor 

pcder l il! lokalstyrkorna; 
and ring av förbandsindelningen st1, alt en flollilj kommer 

all lll'sla av rtt efter förh{tllanclenn Himpnt nnlal di,·isioncr lor 

pedllalar, Yarje elivision ater i vanliga fall av 6 fartyg och Yarje 

"l'll l>l' a\· ;~ fart\'Q, i.1tan siirskill JlotLiljchefsfarlyg, \'arji"imlc b ~~ 

sam ll!ga Lorpcclkryssnre sammanföras lill en di,·ision i ku<; l-

floll an: 

J. om mendering av illdsle divisionschefen alt Ynra flolliljch e f 

sam t mi nslming aY dennes slah lill al l hestå a,- endasl flollil.i

ingl' njii r, som embarkerar p a Lorpedh å l i samma grupp som 

l'! o l l iljchcfen; samt 

phmliiggning av officerskommenclcringnrna s:'t, a ll omhvle 

HY hl•:iil pn torpedbåtarna blnncl dc lill torpedberedskap kom 

menderade officernrna icke hehöYcr göras uneler p~\g:'tendc nl
bild nings[tr. 

Yara torpedbåtar äro visserligen små och SYaga .iämfiirda 

llled an dra maklers molsYarande fartyg , jagarna, och kanske 

ko milla yj alt i likhet med dc flesla andra nationer upphiint 

fl1ed bygga ndet av sådana båtar, men vi. få därför icke borlse 

ifran, aL L de ännu så länge repr-esentera en avsevärd clel av vårt 

lorJwdntpen, och att det alltså v~il bör löna mödan all prövJ, 
0

111 il'k e dess effektivitet kan genom här föreslagnn å lgiirder, 

SoJn in le l kosta i pen ningar , i någon mån h öjas. 



Några tankar rörande utbildningen av 
svenska flottans signalmatroser. 

(Forts. från sid. 522 häfte 5. 1913.) 

A. Förslag till tillägg till Flottans Signalbok. 

(Då vid nedskrinmd et ay denna uppsats ingen signalbok 
stått till författarens förfogande har tilläggets hänförande till 

vissa avdelningar och paragrafer i signalboken ej kunnat äga 
rum utan anges här nedan endast de bestämmelser som för

fattaren ansett nödvändiga oberoende av den ordningsföljd, i 
vill<en de lämpligen böra införas. Där 00 utskrivits i stället för 
siffra avser författaren att ifrågavarande siffra bör snarast ge
nom officiella försök utrönas). 

l. Tabell utvisande olika signalmateriels användbarhet under 
skilda f örhållcmden. 

Längsta signaldistans i m. 

Sig·nalmateriel 
l 

--- Lämplig signa-
Avläsning Avläsning leringshastighet 

med kikare 1 utan kikare 

00 ~~~~~:~::~la~~~~-~~-· ::: :::: ::1 ~~ ~~ 00 

A vståndsfl.aggor . . . . . . . . . . . . . . . 00 00 00 
Blinklanterna (vitt) . . . .. . ... 25000 15000 35 bokst. i m in. 

, (rött) .. . . . . . . . 00 00 00 
, (grönt) . . . .. . 00 00 00 l Signalfl.aggor . . . . . . . . . . . . . . . . . . 00 

Stora svängfl.aggor. .. . .. . . 00 
Små svängflaggor .. . .110000-4000 

00 00 

i min.! 
00 00 

2000 60 bokst. 

Anm. I. Under olika atmosfäriska förhållanden växla de längst:.t 
signaldistanserna. Siffrorna ange normala förhållanden. 

Anm. II. De signalerande beräknas befinna sig å 3 m. höjd öfver 
vattenytan. 
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2. To ppsignallanternans konstruktion och cmvändningssäU. 

(Här bör en noggrann beskrivning å Loppsignallanternans 

konstruktion jämte förklarande ritningar inflyta, ävenså be

sliimm clser om denna materiels handha vande och sättet för 

signaleringen.) 

;). Blinklanternans konslmklion och anvi.indningssäl/. 

(Här införes en noggrann beskrivning å den fastställda 
blinklanternans konstruktion jämte förklarande ritningar. 
An·nsa bes lämmelser för denna materiels handhaYande och 

vanl. ) 
Da såväl toppsignallanternan som blinklanternan inom den 

niirmas te framtiden torde undergå förbättringar till sin nuva
rande konstruktion har författaren ansett onödigt att i detta 

sammanhang lämna en ingående beskrivning av den nuvarande 
malcrielen. Påpekas bör likvä l, att under bestämmelserna för 

bl inklanternans_ an:vändande bör fastställas hurudan den signa
lerandes fatlning om den del av blinklanternan, med vilken 
signalerna åstadkommas, bör vara. Med nuvarande blinklan
lema har författaren sett olika instruktionsofficerare inlära 
olika fattningar, vilket 
signalering med denna 
förelriidesvis gällande. 

högst väsentligt inverkat på elevernas 
materiel. Två uppfattningar göra sig 

Den ena påyrkar full fattning med 
tumme och pekfinger om jalusihandtaget, den andra inlär· 

jalusihandtagets berörande endast med tummen för signalens 
avgivande. Det är självklart att signaleringshas tigheten blir 

större om fattning sker å sist anförda sätt. Delta iir en fördel 
som dock motsäges av den mindre säkerhet som uppstår vid 
signalering med denna fattning , jalusihandlaget slinter lätt, 

la nga hlinkar bli i stället korta och förvirring och osäk erhet 

nppslar ,j signaleringen. Dylik osäkerhet undvikes ifall de signa
lerande tillhållas att alllid använda den »fulla » fattningen. För
fallaren vill ej bestämt förorda någondera uppfattningen ulan 

har enelast a nfört ovanstående som ett exempel , belysande den 
hl'Stii.m cla satsen att bestämmelser rörande denna eller liknande 

'l'irl<lwi ft i Sjöviisendet. 7 
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detaljer måste införas för att bringa system och reda signal

matrosernas utbildning. 

4. Iakttagelser vid semaforering. 

a) Vid all utbildning och tjänst skola svängflaggor av fast

stäHel modell användas. 

b) Svängflaggor för semaforering finnas av två slag, större 

och mindre. 

c} Svängtlaggar för semaforering, s törre, utgöres a v röda 

flaggor, vardera i s torlek OOX OO cm., fästa t ill 00 cm. långa 

käppar av bamburör. 

d) Svängflaggor för semaforering, mindre, utgöras av vita 

och röda flaggor, vardera i storlek OOX OO cm. och fästa till 00 

cm. långa käppar av bamburör så att flaggans vita fält kommer 

närmast käppen. 

e) Utgångsstältning. Fötterna i höjd m ed varandra. Flag

gorna h ållas så, att flaggkäpparnas ändar ej nå marken . 

f) V nl cw signal plats . Då möjligheten till avläsning på 

långa distanser är i hög grad beroende nv den avgivandes sig

nalplats , särskilt m ed hänsyn till bakgrundens beskaffenhet, bör 

följande iakttagas av den som semaforerar: 

att bakgrunden bör äga jämn färgton så att flaggorna i 

olika ställningar avteckna sig mot densamma å likartat sätt. 

Således antingen skorstenar, h ytter eller andra större d elar av 

överbyggnaden som bakgrund eller ock endast fria horisonten, 

men ej delvis horisonten och delvis överbyggnaden. Vidare 

att ju kortare avståndet är mellan d en semaforerande och 

den bakgrund, mot vilken fl aggorna avteckna sig, desto skar

pare framträda dessa, och 

a tt svängflaggorna bäst synas, då d eras mot den mottagan

de vända sidor äro solbelysta. 

e) Vid avgivande av signaler iakttages : 

a tt den semaforerande ständigt har sin uppmärksamhet 

riktad å egna svängflaggor, 

att han bör stå vänd rakt emot den mottagande och svänga 

flaggorna noga i vertikalplanet, 
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a ll svängningarna skola utföras med raka eller n~ira raka 

armar och att händerna h ålla svängflaggorna m ed full fattning 

oJll kiipparna strax n edanför flaggornas underkanter, 

a lt vid tecknen O, 4, 11 , 17 och dylika om möjligt erforcler-

li •' vridning aY kroppen göres så att annarna kunna fullt ut 
o 

sträckas och flaggorna hindras att >> flyta ihop », 

a ll vid tvenne pft nuandra följande teck en av samma ut

seende, flaggorna å terföras till utgångsställning, seda n det första 

teckne t givits , och där h ållas e tt kortare ögonblick innan nästa 

tecken gives, 
a lt sviingflaggo rna alltid h ållas fullt utvecklade och h astig t 

sv~ing as från en ställning till en nnnan. Detta är av särskild 

vikl om vinelen blåser i riktning m ellan de semaforerande, 

att efter varje ord eller signal flaggorna återföras till ut 

gangsslällning och mottagarens svar eller fortsatta givning av

vakta s. 

5. Iakttagelser vid signcvlt.iä11'sten . 

Vid signale ring i Winsten skola i allmiinhet tre man tjänst 

göra a var slalion, varmed m enas varje plats där signaler av

givns eller mottagas. 
Dessa tre benämnas befälhavare, signalgivare och avl äsar e. 

Vid givning åligger befällwum-en : 

a tt m ed b egagnande av föreskrivna förkortningar ord efter 

ord eller signal efter signal uppläsa m eddelandet . för signal

givaren i den m ån mottagaren avger svarssignal. Om en signal 

eller e lt signalerat ord icke besvaras, eller besvaras m ed »ej för 

stått », signalen kan ej tydligen urskiljas » eller dylikt, vidtager 

beHilhava r en omedelbart erforderliga åtgärder i syfte att b e

fordra meddelandets snabba överbringande. 

Signcdgiuaren skall vid givning efter befälhavarens, före 

sägning avge m eddeland e t, ord efter ord eller signal efter signal. 

B aH skall därvid, för att signaleringen m å bli riktig och tydlig, 

ha uppmärksamheten uteslutande fäst å egen materiel och ej 

å den mottagande stationens. 

"1uWsaren skall under pågående signalering oavlåtligt ha 

uppmärksamheten riktad :'\ den motsatta stationen och om så 



- JOO -

~ir erforderligt därvid använda kikare. Han skall vidare med 

hög röst utropa alla de signaler eller ord samt svarstecken som 

givas aY el en mottagande stationen. 

Vid mottagningerr har personalen följande siirskilda ålig

gand en: 
Rejå/'hcwaren n edskriver varje signal eller ord, allt eftersom 

de utropas av ~wläsaren samt uppslår i signalboken om så är 

erforderligt signalernas helydelse. Föt·kor lningar nedskrivas 

s:'t som de signalera ts . Då »slut på signalen >> eller »slut på 

m eddelande t» ulstiges av avhisarcn ger befälhavaren order till 

signalgivaren om svarssignal. 

Signalgivaren ger på beHi lha varen s order erl'orderliga svars

signaler. 
Avläsaren skall oavlåtligt ha sin uppmärksamhet riktad å 

den motsatta stationen och om så är erforderligt därvid använda 

kikare. Hau utropar högt varj e tecken, alll eftersom det signa

leras . Då etl teck en ej genas t uppfattas utsäger han >> miss ». 

Då ordet eller s ignalen är slut, utsäger hm1 detsamma i dess hel

h et och förvissar sig om att befälhavaren uppfattat detsamma. 

Kan signal eller ord ej urskiljas , underrätlas befälhavaren ome
delbart. 

Måste tjäns ten Yid en s tation bestridas av mindre än lre 

man sammanslås vissa åligganden och då ·i första hand signal

givarens och avläsarens och ordnas i övrigt tjänsten av befäl

havaren på lämpligaste sätl. Tre man bör dock alltid användas 

"id signaltjänsten cliir avhisning med elst kikare kan ifråga

komma, eller signalering m ed signalflaggor, avs tåndsflaggo r och 
blänkfyrar äger rum. 

Vid flaggsignalering bör i allmänhet dessutom avdelas sär

skilt handräckningsmanskap för signalers hissande och ned

halande, flaggorn as beslagning och framlagning samt hopstick
ning m. m . 

6. Pörkor/ningar. 

Vid stavningssignalering m å nedanstående förkortningar 

anv ~indas. Om en signalerad förkortning b esvaras med »ej för

stå tt », skall ordet genast signaleras fullständigt stm·at. 

a c. 

adj . 
avd. 
av st. 
am m. 
anf. 
a o. 
ar b. 
art. 

b att. 
be f. 
befh. 
bes. 
be v. 
bevb. 

ch. 

dc. 
di'!.r. 

el. 
em. 
enl. 

fe. 
fi . 
fl. 
f m. 
fp. 
fr. 
fro m. 
fsv. 
för b. 
för l. 

A. 

avdelningschef. 

-- adjutant. 
avdelning. 

- avstånd . 

- ammunition. 

- anfall. 

- artill eriofiicer. 

- arbete. 
artilleri. 

E. 

batteri . 

= befiil. 
= befälhavare. 

- besättning. 

--- bevakning. 

- bevaknings båt. 

c. 
chef. 

D. 

divisionschef. 
division. 

E. 

elektrisk. 
eftermiddag. 
enligt. 

F. 

= flott ilj chef. 

-- :fiende. 
= fartygsläkare. 

- förmiddag. 

- förpost. 
= från. 
= från och med. 
= försvar. 
= förbindelse. 

- fö rläggning. 

- lO l 

H. 

h h. högste befälhavare. 

hr. = höger. 
hsty. = huvudstyrka. 

I. 

in f. infanteri. 

i ng. -- ingenjör. 

J. 
j v g. = järnväg. 

K. 

kptn. - kapten . 
kav. - kavalleri. 
kl. = klockan. 
km. - kilometer. 

k omp. = k ompani. 
konst. - konstapel. 
k orp. korpral. 

L. 
lin. = linj e. 
löjt. = löjtnant 

M. 

m. meter. 
m d. - middag. 
1nn . - midnatt. 

N. 

n. = norr (nordlig). 

no. = nordost. 
n v. = nordves t. 

ngn. - n ågon. 

ngt. - något. 
nr. = nummer . 
nä m l. = nämligen. 

o. 
obs. observation. 

off. - officer. 

osv. - och så vidare. 



p. 
prov. 
ptr. 
pfn· . 

rap. 
re g. 
rek. 
res. 
rp. 

s. 
so. 
sv. 
sign . 
sk! in. 
spa. 
stn. 
s ty. 

An m. 

P. 

= punkt. 
= proviant. 
= patrull. 
= påringning. 

R.. 

= rapport. 
= regemente. 
= r ekognoscering. 
= reserv. 

riktpunkt. 

s. 
= söder (sydlig). 
= sydost. 
= syclvest. 
= signal. 
= s kyttelinj e. 
= spaning. 

lo:? -

tf n. 
tgf. 
t im. 
tom. 
tv. 
t r. 

u b . 
nl öjt. 
u o. 

v. 
v r. 

VX. 

telefon . 
= telegraf. 
= timme. 
= till och m ed. 
= tills vidare. 
= trupp. 

u. 
= underbefäl. 
= underlöjtnant. 
= underoffi cer. 

v. 

= väster \västlig). 
= vänster 

växel. 

ö. 

= station. ö. öster (östlig). 
~ s tyrka. ökra. = överlägsna krafter. 

:Förkortningarna fö r substan t iv gälla även för motsvarande verb 
och förkortningen för ett ord användes även för dess böjnings
former. 

Ch:mslaende fiirs!ag lill lilli:igg till Signalbol, en har i det 
föreg:'\endc :Hminslone antydningsvis motiverals. Dock har 

inlel niimn ls om punkl 6. Förkortningar. Inslruklionsofficerare 
i signalering l~igga ol"La miirke lill hurusom manskapet vid s tav
ningssignalering :uwänder sig av förkortningar. Dessa senare 

uppfinnas parvis a,· dem som vanligen , och s~irskill vid betygs
s-ignaleringen , si.gnalcra mol nnanclra. Dessa förkortningar 
Hedbringa avsevärt tiden för ell vissl meddeland es lWgivande 

och ~iro i sa matlo viii pa sin plats. Författaren ·har även hört 

i nslruk lionsofficerare d i rek L n p pm ana till an viineJand el a v för
kor tningar . Del iir likviil .s jå lvklart att en j~imförels e mellan 

signaleringsUir·dighelen hos elt fartygs eleYer, vilka uppmanas 

:1tl uppfinna och använda förkorlningar, och elt annat fart~rgs 
kursdeltagare, som förbjudas a1w~incla några som hälst förkor t-
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bl. haltande a·· ven'SOI11 att 0111 fo··r·kortningar på så sätt n inga r Jr c , 

som n u sker få fritt uppfinnas och begagnas, dessa endast 

];.unna användas om just de två som .signalera med varandra 
överenskommit och plägat använda samma förkortade beteck
ningssälL Det enda rätta synes fördenskull vara att fastställa 
vissa bes tämda förkortningar som må användas och att likaså 
stipulera det inga andra förkortningar få brukas vare sig· i 
tjänsl eller övning. De här ovan anförda förkortningarna äro 
endast exempel. Möjligen bör lislan kompletteras. Den princi
pen hi.i r likväl följas att förkortningarna skola vara få , lätt in
lärda och av praktiska skäl överensstämmande med de förkort

ninga r som gälla för .signalering i armen. Detta i all synnerhet 
sedan nya bestämmelser för ej så länge seelan införts i syfle att 

möjliggöra semaforering och signalering med blinklanterna mel

lan m arinen och armen. 

B. Förslag till P. M. vid undervisning i signalering. 

I. Allmänutbildningen i semaforering. 

Denna utbildning är som förut anförts avsedel att meddela 
alll flo ttans manskap skälig kunskap i semaforering och skall 
iiga r um under första utbildningstiden 10- 15 minuter i slutet 
:1\· Yarje lektionstimme, då instruktionsläsning eller dylika iim

nen 11pp tagas på schemat. 
E ndast s tavningssignalering förekommer. 
Inga svängflaggor användas utan tecknen givas med ar

marna . Korta signaleringsavstånd som mot slutet av utbild
ni ngs liden fö rlängas. Vid dessa större avstånd använd es som 

signalmateriel manskapsmössor, en i var hand . 

Vid utbildningen iakttages: 
Smärre teckengrupper inUiras för varje gång, varvid in

struktören först visar tecknen och omtalar deras bokstavsbe 
lydelse och manskapet eftergör tecknen och upprepar betydel
sen. Seclan fullständig säkerhet vunnits i var teckengrupp , 

övergår instruktören till nästa med iakttagande av att förut in-

'l 
l 

"l 

l' 

l, 

l, 
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lärd grupp eller grupper vid varje övningstid repeteras. Tec. 

kengrupperna väljas i alfabetisk ordning och varj e grupp omfat. 

tar lämpligast 6 bokstäver. Sedan alfabetet på detta vis inlärts 

och m anskapet utan att taga fel både kan ha stigt avläsa en. 

sk•ilda bokstäv.er, givna av instruktören och själv på instruktö. 

rens order avge de olika tecknen hastigt och felfritt, börjar in

struktören signalera korta och enkla ord, vilka avläsas av man. 

skape t. Likaså låte r instruktören en och annan av manskapet 

av.ge enkla ord vilka då få avläsas av del övriga manskapet. 

Under all denna utbildning tillser in struktören noga att tecknen 

givas skarpa och tydliga och att arm arna h as tigt föras från den 

ena teck enställningen till den andra. Hastigheten med vilken 

tecknen avgivas bör r edan från hörjan vara el en normala, men 

uppeh ållen m ellan de olika tecknen i början stor, för att seder

mera allt m era minskas till den fastställda. Hittills haT man 

skapet i samlad styrka fått avläsa de av instruktören eller sär 

skild framkallad man givna kortare orden. Därvid skall man 

skapet sporras att hastigt avläsa orden och lil,som tävla om a tt 

förs t kunna uppfatta det givna ordet. Seclan dessa övningar på

gått n ågon tid , varvid de slagna orden göras allt längre utan att 

dock bli alltför svåra och fra.mfö.r allt väljas så att de ligga inom 

manskapets begreppssfär , till säges manskapet att efter fritt va l 

parvis uppdela sig till signalgivare och avläsare. Några övnings

tider användas så att lå ta det parvis uppdelade manskapet efter 

fritt val och omväxlande slå och mottaga enklare och svårare 

ord till varandra, varvid de uppmanas att använda allt stön·e 

och större givningshas tighet D et är denna period i utbildnin

gen som mes t roar och intresserar manskapet och man skall 

givet finna dem under fritid erna på egen hand söka överlista 

varandra med a tt välja allt svårare och knepigare ord och att 

uppdriva hastigh eten mer och mer. När så färdigheten ökas 

och hast igheten i .givning·en blir större, ligger oerhörd vikt på att 

tillse det tecknen givas skarpa och tydliga utan något som häls t 

slarv med de olika teckenställningarna. När denna period i ut

bildningen slutförts, utdelas grifflar och tavlor eller blyerts

pennor och papper tiH manskapet och instruktören avger ett 
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·ortarc lättfattligt meddelande till manskapet som utplacerat5 

~k il da från va randra och m ed noggrann tillsy1~. at~ hjäl~ i form 
,1·skn ino eJ· förekommer. Under denna ovnmg tillses att 

•tV \ · t> 

;nanskapet a v ger föreskrivna svarssignaler och tillhålles noga 

redan från försla stunden atl först nedskriva det mottagna ordet 

och därefter avge svarssignal. Varj e ord slås a v instruktören 

till dess alla mottagand e avgivit svar att ordet är förstått. Se

dan meddelandet slagits till slut insamlas mottagarnas skrivna 

meddelanden och granskas av intruktören , va rvid tillses att sti 

len ej vårdslösats utan att varje ord lydligt n edskri vits. P ft 

dett a vis forlgår några gånger tills dess instruktören funnit att 

man skapet erhållit vana a tl n edskriva meddelanden och att 

avge svar först seelan moltage t ord är nedskriYel. Della senares 

slora betydelse är lätt insedd och kan aldrig nog tydligt inskär

pas hos ma nskapet. Nästa led i utbildn ingen blir att manskapet 

utplaceras parvis och lurvis få slå och mottaga korlare medde

landen. Dessa väljas lämpligast ur n ftgon av manskapets in 

slruktionsböcker, häls.t viktiga stäilen som mansk apet uneler 

leklionsläsningen haft svårt att lära sig. De som i-iro i tur alt 

avge meddelanden förses m ed ifrågavarande instruktionsbok. 

hsl ruk tören nämner sida, stycke eller rad och övningen börjar. 

Var man bör slå högst tio minuter i streck. De emottagna m ed

delandena insamlas och genomgås noga . De som på angivna 

liden hunnit m ed mest och emottagit mes t felfritt uppmuntras 

och herömmes och från början inskärpes satsen: att det är vida 

bä tt re med elt kortare felfritt medd eland e än m ed ett längre 

fulll av fel. Sedan dylika övningar pågått några dag:1 r väljas 

svårare meddelanden. Dessa kunna lämpligen ulgöra s av tid

ni ngsurklipp. Urklippen få dock ej sk e slumpvis och över

läm nas åt underbefälets eller korpralernas godtyckliga val. De 

böra göras av instruktionsofficeren själv och väljas hälst ur sä 

Pass gamla tidningar att m anskapet ej k an tänkas ha känne

dom om meddelandets avfattning samt m ed för manskapet lätt

begripligt innehåll. Notiser rörande örlogs- och handelsflottan , 

främmande mariner, stats- och kommunalförvaltningarna äro 

att förorda . Det böT nämligen beaktas, att meddelandena, utom 
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si11 tjänst för utbildningen i semaforering även genom sitt inne. 

håll böra verka bildande till sjökrigsyrket eller till manskapets 

bildning och uppfostran till dugande statsmedborgare. 

Resten av utbildningsticlen användes : huvudsak på lik. 

nande sätl. Dock bör det framhållas att det är av största vikt 

att under demu1 senare utbildningstid övningarna ej bli slentri

anm}issiga. Inslruktionsofl'iceren måste bemöda sig om att vid 

varje ny ÖYningstid inlägga ett nytt moment i övningen och ge 

ut bi telningsticlen ett så om växlande innehåll som möjligt. E le

,·ernas intresse får aldrig slappas och i variationen av de till 

synes likartade övningarna måsle ofl'iceren inlägga hela sitt 

nit och all sin initiativ- och uppfinningsförmåga. Så kunna 

avstånden mellan de semaforerande ökas, semaforering ske på 

lång kedja med en eller två repetitörer, manskapet stundtals få 

semaforera efter ny parindelning o. s. v. Kappsignalering ord

nas d:\ och då, varvid antingen eleverna parvis alla få slå och 

mollaga identiskt samma meddelande eller a lla mottaga ett 

meddelande som a Y.ges av instruktionsofficeren med stor hastig

hel och utan alt manskapet får avge några svarssignaler. I 

detla senare fall bör instruktören, för att bedöma den tid som 

kan erfordras för varje motlaget ords nedskrivande, själv på ett 

papper nedskriva detsamma och därefter fortsätta slagningen. 

Under denna period av utbi1dningen unclervis•as även eleverna i 

dc fastställda förkortningarna och tillhållas noga att ej använda 

andra ~in de fasislagna samt vidare i val av uppställningsplats, 

liimplig slagningshastighet pä ol ika avstånd' o. s. v., allt i enlig

het med under A i denna uppsats upptagna bestämmelser. Mot 

slutel av utbildningstiden f'å eleverna även avge några medde

Jand en pa för dem ok änt sprfil-. eller chiffer, på det alt instruk

tören må förvissa sig om alt elevernas färdighet i avläsandel 

av leckuen grundnr sig på snabb och skicklig uppfattning,sför

måga och ej på genom vana utvecklad gissningsfärdighet. 

Del är redan antyll , men förtjänar att ännu en gång på

pekas, att all energi måste nedläggas på all få eleverna med 

.~ig , att lägga övningarna omväxlande och för eleverna roande 

samt att med största omsorg och noggrannhet granska alla de 
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.· .1
w meddelanden som under övningstiderna lämnas av av-

sk:llv . 
.. . ,1 Märker en eleY att hans mottagna och neclsknvna 

]asaJI1• · . . .. . . 

l le. h nde e J· o-rans kas eller att denna gransinung ar ythg, 
m e c c • . t> • ... 

sk: e f eller or ä l t vis, mister han förvånansvärt lätt alll mtresse for 

semaforering. . 
En utbildningstid i semaforering, använd i huvudsak på 

l S] - isse rade sätt lämnar enli!!t författarens erfarenhet i all-
0va1 . " -, v 

mänhet mycket goda resultat och både instruktör och elever 

fi nna att tiden går snabbt utan leda ooh långtråkighet, tYå egen

skaper som mera än många andm kunna komma Yarje till en 

börj an nog så lovande utbildning att försumpas och ge dåliga 

slnt resulta l. 

IL ](urs för 3:e k/uss sjömän. Signalskolo. 

Ya rje instruktionsofl'icer som utsells att leda en kurs i 

sign alutb ildning bör omedelbart vid underrättelsen eller ordern 

därom uppgöra ett approximativt program eller en plan för kur

sen och underställa elensamma fartygschefens eller vederböran

de lwt'iilh a\"ares bedömande. Här nedan lämnas exempel på en 

elyli k plan och anvisningar för utbildningens rationella skötsel 

vid ;\:e k lass k urs Signalskola under en Skoleskadcr försom

maren a l:a klass pansarbåL Eskaderchefen föruts~itles å eska

derorde r bestämt de olika signalkursernas beteckning å övnings 

order sa m t i utsänd >>nyckel Lill övningschema » an g i vi L iimnena 

i Signalk urserna i stora drag, sasom n:r 21 = Instruktion i signa

IL~ ri n g, n :r 22 = Övning i signa lering, n :r 23 = Bevnkningsljijnsl, 

n:r 2-! = 1\:on traminering, n:r 25 = Slrfllkastaretj~insl , n:r 2ti 

= Tdcfontjånst och mr 27 = Båttj~insL Kursen anses om

l'alta saviii stam som beYäring, 10 av försla kategorien och :30 

:t\' si ~Ln iimncla. Kursernas namn enligt »flaggens » beteckning 

S 3 = stamkursen och S 4 = Yätnpliktiga. Som vanligen plä 

gar ske , a nger »flaggen » antal övningstimmar i de på »flaggens > 

S<:hema stående ämnena för Yarje vecka, ävensom utsätter dc 

övnings ticler då gemensamma övningar för olika fartyg skola 
l'ör~tagas . 

1, 

l 

l' 
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Med ledning :w >> fla ggens '' order och med de föru tsätt. 

ningar som ovan gjorts uppgö r varje knrsledare å pansarbil. 

tarna exempelvis nedan~taende : 

Förslag till Program för Signalskolan 
å Pansarbåten N. N. 

år _ . 

l nstruktionsbeläl: Löjtnant N. N. 

Instmktionsunderbeliil: S tyrman (U. O.) N. N. 
(U. O. K.) N. N. 

Konstapel (U . O. K.) N. N. 
,, (U . O. I{.) N. N. (sk riv-

l nstnll:.:törer: 
biträde). 
Korpral N. N. 

» N. N. 
N . N. 
N. N. 

E lever l O s t. slamrekryter (S 3). 
30 st. vän1pliktige (S 4). 

Indelning och benämning: 

E leverna indelas i tre inslruklionsavdelningar. 
I avd. (SA) 10 s t. s lamrekryter Styrman N. N . 

II Avd. (SB) 16 st. viirnp1iktige - Styrman N. N. 

III avd. (SC) 14 st. värnpLiktige - Konstapel N. N. 

A vdelningflrna II och lii ind elas vardera i tvenne korp
rals lag. 

l :a korpni lslflge t - 8 
2 :a 8 
3:e 
4:e 

7 
7 

Yicirnpliktige - korpral N. N. 
,, N. N. 

N. N. 
,, N. N. 

Kursens omfattning: skolreglementet § - . 
Ä mnen: enligt ,, flaggens » n yckel n:ri-s 21 , 22, 23, 24, 25, 26 

och 27. 

U nderuisningsdagor : K m· sen beräknas i sin helh e t vara av
slutfld den 22 juni. 
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Un elervisningen beräknas pågå från 3 maj till och med 16 

. 1· Tiden 16- 22 junri avses till prövning och tävlingssigna-
1un · · 
·
1 

••11 o Under ovan anaivna förutsättning komm er ku>r:Sen aU 
CII ,_, . v 

omfatta 30 övningsdagar för övning under dager och 6 timmar 

om dagen eller inalles 180 övningslimmar under dager. Natl

övn ingar beräknas 13 daga r m ed 2 timmar vm·, dag, eller inalles 

' ? 0·· vnin«s limmar uneler mörker. Från övningstimmarna un-;,..,. n 

der dnger beräknas 36 Limmar åtgå till övning 24, vilket ämne 

ledes av annan offi cer , således ~1ters tå att elisponera 144 övnings

tim mar unele r dager och 52 övningslimmar uneler m örk er , eller 

inall es 196 övningstimmar. 

,'ichc ma: För S :k ur.serna å pansarbåten gäller följande spe

cialschema, d ii r ä Y en förslag till n n ta l övningstim mar i var.ie 

iimne angivits. 

Ämne. Beteckning ä schema. 

Instruktion i signalering .. .... A 
Övning i hissande, nedha

lande och beslagning av 
signaler .... .................... B 

Semaforering .. . . . . . . . . .. . . . . . . .. C 
Blin "k- och toppsignallanterna D 
Signalflaggor ........ ........ ..... F . 
Avståndsflaggor ... .... .. ......... G 
Blänkfyrar .. . ..... . .. . _ ........... H 
J_,judsignalering .... .... .......... J 
l_nstr . i bevakningstjänst ... K 
Ovning i bevakningstj. .. .... L 
Kontraminering .......... . .... . M 
Instr. i strålkastare ............ N 
Övning j .. .......... O 

l_nstr . j telefm~tj än st ..... P 
Ov-ning i , ....... ..... R 
Utläggning av ledningar ...... S 
"Rodel ..... ............. .. ....... ... U 
~egling ............... ...... .... .. V 

.\.ngslupstjtinst .. .... ........... X 

F laggens beteckning. 

21 

r 22 
22 

l 22 

l22 22 
22 

{ 23 
23 
24 

{ 25 
25 

r6 26 
26 

F; 
27 

Antal timmar. 
Und. dager. Und. mörk. 

15 

10 
30 

26 
10 
4 

4 

10 
10 
8 10 

(36) 
1> 

10 
5 
6 
5 2 

8 
8 

10 

S:a 144 52 
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lnsl rul\tionsmaleriel: 32 st. Svängflaggor för semafm·ering ; 
14 .st. BlinklanternO•l"; 6 st. signalböcker; 30 st. Utdrag ur signal

boken; 20 st . Flottans bevakningsinstruktion ; 10 .st. Strålkasta. 
rereglemente. 

Varje elev tilldelas en ombo·rd t·illverkad sl,rivbok med vid. 

hängande blyertspenna. 
En hektograf finnes för schemas, signalmeddelandens m. m. 

lwpiering. 
Övnings.iounwl: föres av skrivbiträdet, vilken fö11" övrigt an

svarar för instruktionslJ11aterielen och handhaver hektografen 

samt ombesörjer nödiga sch ematas duplicering, m . m. 

Efter det en gång av fartygschefen gillade förslagsp1rogram
met bedrives sedermera övningarna i de olika ämnena med led

ning av >> flaggens >> övningsbestämmelser om samfällda övnin
gar och elylikt sam 1: med vederbörl ig jämlming då det under 
utbildningens gång visar sig att exempelvis någon avdelning 

lmr särsldlt svårt för något speciella ämne och fö-rdenskull be
höver ökad övningstid i detsamma, varvid tiden tages från an
nat ämne, där ifrågavarande avdelning visat större färd ighet. 

Varje vecka uppsl{ts å lämpliga ställen specialschemat för 

fartygets s'ignalskola och varje utförd Ö·vning antecknas i öv
ningsjournal. Exempel på veckoschema följer h~ir nedan: 

l 

Mån- ~ 
dag 

SCHEMA 
för 

Signalskolan veckan .. . ... . år 

T i d SA SBl SB 2 

8,ao-10 G G 

10,10-11,3o M F F 

2 - 3,30 l 
o 

3,40- 5 
D 

9,30- 11 ,so toppsign . l 

so 1 so 2 

l 
o 

l 

l 
D 
l 

D 
betygsiglnalering 

l Dag 1 

-

Tis
dag 

l_ 

On s 
dag 

-

l-
l 
1 'fors -

l cl ag 

-Fr e 
el ag 

l 

' 

l 
i 

T i d 

1:;,30--10 

10,10 - 11,30 

2 - 3,30 

3,.w- 5 

9,30-11,30 

8,30- 10 l 
10,10-11,30 

l 
2 - 3,30 

3,40 - 5 

9,30- 11,30 

8,30- 10 . ! 
' 

10,10- 11,30 

2 - 3,30 

3,40- 5 

9,3o-l1,3o 

S,ao--10 

10,10- 11,30 

2 - 3,30 

3,40- 5 

9,3o-ll,3o 
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SA SB l SB 2 l SO 1 so 2 

I - d - r - o - t - t 

D o R och S 
(Betygsiglnalering) 

l D D 
betygsig n. Toppsignall lanterna l 

l F l F 
A R och S förtopp aktra 

toppen 

o 
betygsign. l 

D A 
- --

l 

- - l -
l 
l -

l 
l l -- l 

l 

8 - a - m - ö - v - n - i - n -- Ig 

l 

l 
D - - D 

l -

l l 
R och S u och v c 

l 

p e r s e d e l v å r d 

- - - -
l 

-

An m. Gymnastik: Måndag, Onsdag och Fredag 11- 11,30 f. m. 
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I övningsjournalen får varje särskild avdelning sitt upp. 
s~ag , vilket lämpligen kan få u Lseende enligt nedanstående. 

Övningsjournal för Signalskolan 

å pansarbåten ................... . . 

Avdelning S C 2. 

Ämne J --"'fo l l "'h-"/s i l 
30/"- 3/• "Jo-'"/• l l 

A 
B 
c 
D 
F 
G 
H 
I 
K 

J 
L 
M 
N 
o 
p 
]{ 

s 
'j' 

u 
v 
x 

~ 7,5 l3,o+ l ,5 112,o 117 ,5 11,5 + 1,5 

...,.. 

1,5 + l ,5+ 1,5+ 1 ,ö + 1.5 3,o+ 1,5 + 1,o !2 
1,5+ 1,5 + 1,5+ 1,5 6,o 6,o 6,o 
1,5 + 1,5 + 3+3+0 II :! ,o 3 + 3 18,o 3,o+l,5 22,5 3,o+3,o 

'2+2+2+2 

l 

t;,o 2+2 + 1,5 13,5 3,5 + 3,5-l- 2 22,5 3,o+2,o+ 2,o r 
3,o 3,o 3,o 3,o 

11,5 + 1,5+ l ,5 + l ,fl 6,o 6,o 6,o 
1,5 1,5 1,5 1,5 3,o 

1,5 1,5 1,5 

2,o 2,o 2,o 

1,5 1,5 1,5 3,o 

l ,5 l ,5 1,5 1,5 

l 

1,5 

l' ,H l ,o + 1,.;+ l ,.> 6,o 6,o 1,;; 7,5 
1,5+3.0 '4,5 1 4,5 11,5 6,o 

l 

Övningsjournalen granskas varje vecka av instruktionsoffi
ceren och med ledning av det införda antalet övningstimmar 

rör 'respektive kurser eller avdelningar uppgöres nästa vecko· 

schema. Med förslagsprogrammet och övningsjournalen solD 
hjälpmedel är del ytterst lätt att tillse det utbildningsticlen i de 

olika ämnena delas lika på de olika avdelningarna. 
Betygssignalering enl igt skolreglementet bör företagas med 

Yat' särskild .nvd elning en gång i veckan i såviil semaforering 

l 

i· 
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som signalering med blinklanterna. Då utfinnande av lämpliga 
meddelanden för denna signalering, ävensom de mottagna med
dclaudenas rättande för betygs sättande, tar mycl,et av instruk 

ti onspersonalens tid i anspråk , -en tid som bättre och lämpligen 
kunde användas till noggrant övervakande och ledande av ut

bildningsarbetet, bör i den föreslagna P. M. inflyta ett tiotal 
exempel på meddelanden för b etygssignalering, avsedda att an

vändas vid detta slags signalering, och uppställda enligt nedan

stående: 

:l5 

Exempel I. Meddelande för betygsignalering 

i Semaforering. 

3 5 5 8 6 i3 
aU gifva några allmänna regler för 

6 2 2 6 2 4 5 

5 
andra 

7 l 
35 skador · än·- de nämnda är icke gärna möjligt, 

2 8 3 6 5 4 4 5 l 
38/lOR då maskiner äro mycket olika till sina delar. 

6 3 5 3 4 l 3 6 6 3 
40 Därför kan också elt sätt, som passar mycket bra 

2 3 6 l 3 5 4 4 8 
:w på ett fartyg ett visst fall vara alldeles 

8 2 3 5 6 3 8 4 l 
40;224 oriktig t på ett annat fartyg för liknande fall. 

8 l 5 3 5 11 4 
37 Rådighet, snabb och redig uppfattning samt 

12 3 11 3 4 3 
il! i beslutsamhet äro visserligen för lwar man 

9 10 l 3 ;) 11 2 
31l j:3:J6 behöfliga egenskaper, men för maskinisten på 

1'idsk1'ijt i Sjöväsendet. s 
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2 9 6 3 2 lO l 2 
35 en sjögående ångare äro de nödvändiga, OllJ. 

3 5 5 5 3 5 l 2 5 

34 han skall kunna fylla Slll plats. De kunna 

4 5 6 8 5 5 3 

36/441 helt visst aldrig ersättas genom några som 

5 7 6 5 12 l 4 5 

45 hälst skrifna regler eller röreskrifter, vore dessa 

2 6 2 9 l 

20/506 än aldrig så noggranna. 

100 ord samt 506 bokstäver och tecken. 
5,06 bokstäver per ord. 

Exempel II. Meddelande för betygsignalering 

med blinklanterna. 

3 6 2 6 4 3 6 

30 Ren koppar är mycket mjuk och böjlig 

3 3 3 7 7 3 7 

34 och kan med lätthet drifvas till buktiga 

3 6 6 l 5 3 l 6 l 3 

35/99 och krumma former, såsom rör, skålar, och 

2 6 l 6 3 lO 3 5 

36 så vidare. Koppar har egenskapen att kunna 

8 5 7 l 2 3 8 4 
38 hopfogas genom lödning, så att skarfven blir 

4 5 3 6 l 3 9 6 

37/210 lika stark som godset. För lödningen brukas 

2 7 7 1 
17/227 så kalladt slag lod. 

45 ord samt 227 bokstäver och tecken. 
5,04 bokstäver per ord. 
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Siffrorna över varje ord ange ordens bokstavsanlal, margi

nalsiffrorna ange antal bokstäver och tecken per rad, siffrorna 
slutl igen under snedstrecken summan av bokstavs- och tecken
;~ntale l ·i ovanstående rader·. Genom att meddelanden s~\ siffer
ulr~ikJlats blir det en ytterst läU sak för vederbörande instruk 
törer all granska avläsarnas meddelanden och värdesålla dessa. 
Tolnla teckenantalet till den punk! avläsaren slutat f~1s så goH 
som omedelbart och diirifdn behöver endast dragas smmnorna 
:l\' nn lalc l bokstäver i de ord som mottagits fel för alt slut 
su mman , bestämmande för betyget, skall kunna erh ållas. 

Hesullaten av de olika betygsignaleringarna böra alltid de1-
gi ,·:ls mn nskape l. Ett synnerligt lämpligt sätt år att framställa 
de m grafisk t och alt uppsäila denna grafiska framställning [t 

sa mma anslags tavla å ll"'ossbolten , cliir skolschemat och »nyc
kel n>> till samma finnas .angivna. 

Korta anvisningar för undervisningen vissa 

av signalskolans ämnen. 

Semof arering. 

För u Lom vad som anförts rörande u thildningen i semafore
ri ng 11nder l :a utbildningstid en, och vilka anvisningar å ven i 
den fo risa tta utbildningen böra Hinda till efterrättelse, torde 
ne<lnns l~1cnde beaktas: 

lljiilp teckncn och dess riltta anvi.inclande, vilket för m:an
ska]H't u tgör en av de värsta stöteslenarna i Signalbokens hem
Jigh (•(p r, inläras lämpligast vid unelervisningen i semaforering. 
Ett hjiilpmedel inst·rueras åt gången och meddelandena i sema
fonTing avfa ttas föl jande gång så, att användning av hjiilptec
ken mas le förekonuna. Först inläras D och E. Därefter teck
net G, fö rst som siffer och seelan som koll1ipasslecken. - Ett 
gou och hastigt åstadkommet sält att erhålla passande medde
lan elen för tillämpning av siffersignalering är att anvånda gamla 
spisningsrapporter . - Undm' utbildningen i signalsk olan och 
sedan h jälptecknen inlärts, böra aldrig meddelanden, bestående 



- 116 

.av tidningsurklipp, förekomma. I stället hopsältas lämpliga 
meddelanden av instruktionsofficeren och dupliceras i önskat 
antal exemplar. Dessa meddelanden böra beröra flottans för
hållanden och användning av hjälptecken bör tätt fö·rekomma. 
Någr:a exempel på lämpliga meddelanden lämnas här nedan: 

Exempel 1. Distinktionssignal för fartyget n :r 5. 
l ängslup skall klockan 6, 30 e. m . avgå till Stockholm. 

10 man skola medfölja från fartyget n:r 3. 
Exempel 2. Till bevakningsbåten n:r 5. 
Visitera alla misstänkta fartyg. Befinnes fartyg st:aU i rätt 

ärende, beord-ras det invänta mottagningsbåt i lä om Hundskär. 
Sådan båt inträffar klockan 12 midnatt, 2 f. m. och 4,4 ; f. m. 

Exempel 3. Till fartygets n:r 14 båt n:r 4. 
Klargör begge broarn:a för sprängning. Om det ej blir nöd

tvunget på grund av fiendens forcering så spräng dem ej förrän 
kl. J./2 1 f. m. Använd knallstubin och minsta möjliga spräng
kvantitet utan att effekten dock blir otillfredsställande. 

Exempel 4-. Till egen division. 
Kursen är rättvisande nord, kommer att 4 c. m. ändras till 

r. v. N. 43° vV. Farten 10 knop och avståndet mellan fartygen 
400 meter. 

Bebräffande avläsarnas nedskrivande av meddelanden där 
signalboksignalering förekommer bör den regeln iakttagas, att 
de avgivna tecknen nedskrivas med motsvarande betydelse inom 
parentes. Under den fortsalla utbildningen övas semaforering 
med både små och stora svängflaggor, signaldistanserna väljas 
allt stöN·e och större och nilgra övningar böra även verkställas 
å så lång distans alt kikare erfordras för avläsningen. Ä ven 
böra övningar i signaltj~inst företagas, varje st:ation bestående 
av tre man, turvis tjiinstgörande som befälhavare, avläsare och 
signalgivare. Någr•a övningar böra företagas i terrängen och 
tillses dänid noga att manskapet väljer lämpliga signalplatser 
och förmått uppfatta signalbokstilläggets anvisningar rörande 
bakgrundens betydelse för signaltecknens synbarhet m. fl. för
hållanden. Slutligen bör påpelws att uneler hela utbildningen 
största uppmärksamhet ägnas de semaforerandes teckenställ-

-- 117 -

Di ngar, all intet slarv förekommer utan att tecknen göras skar
pa och distinkta samt att endast tillåtna förkortningar an 

dindas . 
"!\fanskapet bör även läras inse vik len och den prakliska 

bel yd rlsen av ,semaforering. Detta kan lämpligen ske dä,rige
nom att semaforering anv~indes för förmedlande af order och 
dylikl vid alla de milnga andra övningar som förekomma i 
signalskolan, så till exempel vid båltjänsten, kontramincringen, 
te le fo nu tliiggningen och beYalmingstjänslen . 

.Si'gnalering med blinMantenw. 

[ läm pliga delar sk ö les utbildningen p ~t samma s~i l t dä·r 
som vid .semaforeringsutbildningcn. Detta gäller säviii tecken 
inliiramlet i smärre grupper och alfabetets successiva inövande, 
so m ii ven val av lämpliga meddelanden , m. m. Slor tillsyn bör 
öv:ts :Il L manskapet lär sig ma lericlen och dess skötsel i detalj , 
regierandet av ljuslågan, tändning och släckning, och böra vid 
alla iivninga'r, iiyen __ clc und er dager, Länd lanterna användas. 
Mamkapel övervakas noga aLL rätta och reglementerade hand
grepp iakllagas vid signalers aYgivandc, ävensom alt tecknen 
städse' framställas skarpa och med reglementerade ticlsinter
,·all<'r . 

Signal'ering med toppsignallanterna. 

Denna bör ej förekomma föirrän nödig färdighet v unn ils i 
signalering med blinklanterna och morsetecknen säkert inlärts . 
Instruktion bör lämnas i lanternans konstruktion, vanligas! fö 
rekommande fel och dessas avhjälpande samt all övning ske 
med full bemanning enligt slalionstj ~inslföreskriflerna, d. v. s. 
med minst tre man vid lanternan. Lämplig avfattning om 
telegrafnyckeln och dess hanterande för morsetecknens avgi
vandp skarpt och distinkt inövas med var man innan verkliga 
sign ale ringsövningar börja. 

Övning i ljLLdsignal'ering 

hör hörja jämsides m ed övningarna med blinklanterna. Som 
lll at<'Tiel användes visselpipor och sedermera ångslupsångviss
lor. Ljudsignaleringen är e tt ytterst gott medel att säkert in-
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öva morse te.ckncn och bör iignas tillbörlig Lid å signalskolans 

progra m. Ovningarna ske 1iimpligast så att endast en avgivare 

- och oftast d:'\ l~implig instruktör - användes och samtliga 

ele,·cr fa tjänstgöra som adäsa.re. Dock bör varje eleY å lmin

sLonc en gäng under skolans lopp avgiva kortare meddelande 

med nngvissla. Denna signalering bör även användas under 

övningarna i telef'onlj~inst , onwäxlande med vanliga talövningar. 

Ovning i hissunde, n edhalning och besJ'agning· av signalflaggor 

hiir utgöra ett särskilt ~imne i Signalskolan. Under denna öv

ning inliires samtidigt det Yikligaslc av signalsystemet såsom 

flagg01rnas utseende, siffer- och bokstavsfJelydelse, huvud och 

hjälpleckcn , distinktions- och n amnsignaler , anrop m. m . 1 

stäHeL för atl inlära dessa saker genom läxplugg ur böcker bör 

n_lans.knpel redan under skolans första övningslimmar föras upp 

t~ll S.lgnalslälleH och diir praktiskt inhiimta sin kunskap om 

signa lsyslenwl , sam l i dig l som den oerhört vik Li "a färdicrllCten 

förviinas aH hissa. signaler .snahbt och klara lm~er olikat> vind

förhallanden och pa olika signalplalser. Vid inhirandet av flag

gornas 11 !seende och betydelse hi ler instruktören hissa flagga 

dler llagga, heskriYer dess utseende och meddelar cl~ir så är 

möjligt n~'\got minn esord som gör all betyd elsen lättare fastnar 

i ele,·ernas minne. Sådana minnesord äro Hilla att uppfinna. 

Etl pur exempel ma ni:imnas: 

Fijr all inliira sill'er- och hokslavsbelydclsen av O = i kan 

minnesordet O =--- ingenting vara nyttigt. Orde t >> Skjut» ä r· 

låmpligl fiir 7 = l , ordet »Fy sjutton » för 17 = v o. s. v~ Hälst 

c~m cles~ a minn eso rd Yiiljas sk~imlsaml eller m ed anspelning på 

fartyge ls eller elevernas namn och förhållanden inläras signal

flaggornas betydelse snabbt och sa aU d e för alllid fastna i 

eleverna~ minn e. Efter några övningar bedrivna på delta sätt 

kunn~ el everna snarl sammansälla och hissa enklare signaler 

~Jch, Sl~nalsyslemel m ed dess komhination er och hjälptecken 

mgar 1 elevernas m elh·etande utan sömnigt hisande i böcker 

och » ~;:a lekesförhör ». Därtill förvii.rva de färdighet i flaggornas 

rrrakliska hanterande, bissning, klarande, nedhalande och be

slagning. Ofta under utbildningens olika stadier anordnas 

~miirre liiYiingar, ],apphissningar aY signalflaggor och dyli kt. 
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Instruktören nåmner en flaggas sifferbetydelse och eleverna få 

tävla om att först uts-äga dess hokstavsbetydelse, söka rätt på 

signalen ur s.amtliga flaggor , lagda huller om huller, eller in

struktören nämner en flaggas bokstavsbetydelse till var och en 

av eleverna, som samtliga få tävla om att ur högen flaggor leta 

rätt på var och en sin , utveckla densannllla sa:mt åter beslå den 

och framYisa densamma för instruktören . Eleverna delas i 

grupper på lämpligt antal man, var grupp får order om en viss 

Jwrlare signal t. ex. dislinktionss·ignal för fartyget n:r 39, och 

att hissa den samma på Yar sitt sejnfall. Tåvling blir mellan 

grupperna att söka rält p å flaggorna, hopsticka desamma, och 

den grupp har segrat, vars signal först blåser klar å toppen. 

Genom omväxlande dylika övningar förvärvar manskapet 

praktisk signaleringsfärdigbet, vilket a v lått insedda skäl är A 

och O ·i signaleringstjänsten. 

Instruktion i Signalboken, 

bedriwn som in~tru.],:.tionsli:isning , bör endast sparsamt före

komma och ej gärna sättas på schema. Regniga och i avse

end e a väderleken ogynnsamma dagar förekomma alltid under 

<:kolan. Dessa böra avses och inga andra till instruktionsläs

ning. Om utbildningen bedrives enligt de korta .anvisningarna 

hii.r m·an komma eleverna att utan >> pluggande » i böcker in

häm ta fu llt tillräcklig kunskap om flottans signalsystem. I 

dc lla sammanhang bör det påpekas att alla instruktörer från 

instruktion sofficeren till korpralen varje år eller å tminstone var 

signalskola böra genomläsa h ela Signalboken. Endast en per

son som genom trägen läsning av signalboken , konnnit in i 

dess anda, i meddeland enas avfattning och rubricering m. m. , 

kan fylla en förmanssliillning vid signaltjänsten. 

Ouning med avståndsflaggor och blänkfyrar 

bör under skolan endast förekomma en eller annan gång på det 

eleverna må få ha »varit mech om saken . Blänkfyrarnas kon

S.lruktion ooh användning instrueras innan övningen börjar, 

<~~·ens~t tillses att manskapet i mörkret på handtagens reffling 
lar s· ·· l ·1· l 1·k ·· 1g sars n Ja c e o 1 ·a blankfyrarna. 

l 
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IV. Avslutning. 

Mången skall kanske finna de i denna uppsats gjorda på

pekningarna och de i förslaget till P. M. givna anvisningarna 

onödiga. Vad författaren anfört, säger m åhända någon, är 

ju självklara saker och vi vilja ej veta av mera detaljbestäm

melser och skriveri om bagateller än som redan finnes på a lla 

möjliga håll inom svenska flottan. Del iir sant aU signalmatro

sernas utbildning hittills m ed undantag för föreskrifter om be

tygsignalering, som tillkommit under de senaste å'ren, varit ke

miskt ren för detalj- eller andra bestämmelser och föreskri fter. 

Men det är också sant att knappast en enda fartygschef tagit 

emo t sitt fartyg utan att han gjor t - och del ganska snart -

den smärtsamma upptäckten, att fm·tygels s ignaltjänst led av 

stora svagh eter. På nästan varje fartyg finnes å tminstone 

en period då signalmännen få uppbära skarpt klander från sina 

förmän för slapphet, för okunnighet, för långsamhel i hissan

det eller avläsandel av signaler o. s. Y. Och författaren vågar 

påslå a lt i nio fall av tio är den mindre goda s·ignaltjänsten ej 

signalmännens personliga fel , utan fastmera utbildningssyste

mets. Bristand e intresse fr ån befälets sida för signalutbildnin

gen är orsaken till den dåliga signaltjänsten. Och varj e fartygs

ch ef och signalofficer som >> Sv~i r över signalmännen>> m å föTSt 

ransaka sitt inre om de ej någon gång visa t bristande intresse 

för utbildningen i den signalskola som möjligen någon gång 

varit anordnad under deras befäl. Men sys lem och jämnhel i 

vilken som hälst utbildning slå ej att erhålla med mindre an

tingen all instruktionspersonal erhållit identisk utbildning för 

sitt instruktionskall eller noggrann a bestämmelser för utbild

ningen fastställts av höga vederbörande, eller, vad som är lika 

viktigt, noggran l övervak ande av att bestämmelserna följas, 

äger rum. Det ä·l' dessa självidara sanningar som gjort all för 

fattaren vågat framkomma m ed n ågra blygsamma tankar om 

sätte t och m edlen att höja s.ignalmatrosernas utbildning i syfte 

a tt å t svenska flottan förs kafia vad den n u saknar , en snabb 
och påli tlig signaltjänst. 
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Meddelande från främmande 
. 

m arm er. 

Ryssland. 

Politik. Enligt tidningsuppgifter kommer det »stora >> flottpro
grammet i sin helhet icke att framläggas i år. Däremot torde anslag 
begäras t ill en del därav, under namn av >>program för förstärkt flott
byggnad 1916--1920>> . 

A Yiatik. För militärt br uk finnes omkring t rchumlnt flygma
skinrr färdiga; typ Farman och Nieuport. Ytterligare äro vid tyska 
aeroplanfabriker beställda sammanlagt 353 maskiner, inberäknat 33 
skolapparater utan moto1·er. Typer: Farman (med motorer av upptill 
100 l l K.), Dcpcrdussin samt ett mindre antal Moran-Saulnier. Aven 
en ry'k aeroplankonstruktion (Sikorsky) har prövats. 

J<'artygsmateriel. >>La vie maritime >> lämnar om dc nya slagkrys
sarnr följande uppgifter: Deplacement 32,200 ton, 66,000 IIK., fart 26,, 
knop, artilleri 9 st. 35,, cm. k. , 20 st. 12 cm. k. 

Den 1910 bildade >> kommitten för flottans stärkande >> har upp
lösts med 1913 års utgång. För de genom kommitten insamlade pen
nin gmrdlen har byggts jagaren >> N o vik>> och äro under byggnad 8 
jagare och 4 undervattensbåtar. 

Ny kanonverkstad. I förening med ledande Pctcrsburgsbanker 
har Yickcrs Ltd. bildat ett filialbolag för tillverkande av kanoner, 
ammunition m. n1. med ett aktiekapital af 1,500,000 ;f. Bolagets namn 
ii.r "liussian artilleri works company» O l' J, dess verkstilder skola an
lägga;; i Tsaritsyn vid \Volga. 

Haverier. Då de i Middlcsborough byggda minsvepningsfartygen 
>>Plamja>>, >>I skra>> och >> P atron>> vid årsskiftet skulle överföras till 
Ryssland, strandade >>lskra>> den andra januari på västkusten av Born
hol][t. 5 man av besättningen drunknade vid försök att nä land i en 
båt. l<'m·tyget bärgades i mitten av januari och infördes t ill R0nne. 



- 122 -

Tyskland. 

Organisation. Genom upprättande av en särskild inspektion fö r 
1mclcrvattensbåts\'äsendet skall detsamma skiljas från torpedväsendet. 
Till bcfä lha ,·arc över denna inspektion är utnämnd Kpt. Z. S. Nord
man u. 

l<'örbandsförHigg·ning·. Från fö rsta april blir förläggningen av 
d l oehsceflotte>> :följ ande : första eskadern och kryssarna Wilhelms
haven, andra och tredje esk adrarna Kiel. 

FartygsmaterieL Om dc i vinter stapelsatta små kryssarna »Er
sats Hela>> och Ersats Gcfion>> lämnas i >> R ivista marittima>> fö ljande 
uppgifter: deplacement - 5,530 ton, 30,000 HK., fart 27 knop, artilleri 
10 st. 15 cm. k . 

Om kanonbåten >>C >>, under byggnad på marinens V<ll'V i D anzig, 
roeddr las fö lj ande dRta: deplacement 1,150 ton, l ängd 67 m., bredd 
1.0,, m ., \ljupgåenclc 3,, m., 4 vatt enrörpannor och 2 kolvmaskiner, 1,550 

HK., fa rt 14 knop, ar tilleri 4 st. 1.0,, cm. k . och 4 st. 8,, cm. k. Far
tyget i mecl cs för ntt kunn a företaga sjömätning; kostnad 2,020,000. 

övning·ar. Dc nya slagskeppen »Kaiser>> och >>Köni g Albert>> samt 
elen ävenledes nya kryssaren >>Strassbur g>> anträdde den 9 december en 
lång resa ti ll V~i stafrika och Syclameri ka fö r att pröva materielen, visa 
flaggan och hl'rf'cla personalen omväxling. 

Danmark. 

övningar. F d n el en 20 januari ti ll den 4 f ebrua ri h a samöv
nillgar på gått mellan Llcn rustade sjöstyrkan (1 pansarbåt, 1 kryssare, 
:3 torp('(] hi'l1 ar och 3 1mclervatcnsLåtar) och Köpenhamns befä stningar. 
l,eclarc ay ÖYn ingarna va r konteramira l Miclclelboe, chef fö r >> den fly
dende ddensiom>. 

linele r inneva rande å r skola rustas : Pansarbåtarna llcrluf Trolle 
(flaggsk epp) och P eder Skra m, torpedbåtarna Vindhunden (flottilj
ch ef), ~pnekhuggr-ren , Tuml crcn, Söulvcn, Flyvefiskcn, Söridderen, 
H valrossf'n . Delfinen och 8Yaerclfisken, u. v. b. Havfruen (flottiljchef) 
Nymfen, Havmancl<'n, Na jaden, Thetis, 2:clen April och Dykkercn, min
fartyget H:iaelpercn, kryssaren Hejmclal (kadettfartyg), skonerten In
gol:E (konstabelselevcr), kongeskibct Dannebrog, 2 sjömätningsfartyg 
och ett fiskcriin spektionsfa rtyg. 
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Norge. 

Onlingar. En anlclning. bestående a1· pansarbåtarna Sorgc och 

'j' o r tkn~kjolcl. 2 första k l ass och 2 andra ]:l ass torpedbåt~r, s_ammRn~ra: 
g·cs j ] 1iirjan av februari i I-lorten , Yardter avclelmngsovnmgar pagu 

till sJnirt aY mars. 

Budget. R cgl' ringcns :För sla g till marinbudget slutar pi\. 7,4:36,000 

kr .. y j]kd bC'tyclPr Pn ökning RV 716,000 kr. mot föregående 8r. Ansla
,0t till 11yansk;1ffning a\' fartygsmate ri el är sänkt frän 1 ,400,000 kr. 
~örra url' l till 880,000 kr. Detta anslag fördelas på följande' sätt : På
börj a n <le av ett minfartyg 300,000 kr .. pllbörjnnclc a y undervattensbåtar 
~00.000 kr . samt hå flygbåtar 80.000 kr. 

England. 

Budg·et. D en engelska ma r inbuclgei cn för nästn ~Il' uppgå r ti ll 
53,000.000 f., det vill säga 6,7 mi llioner mer ;Ln nästföregående är. Ök
ning<'ll iiro 2., milJ. au tomatisk ökning, det vill säga orsakad av far
tygt' 11 >' ökade cll'placenient-;-- stegrade arbetslöner och materialpriscr. 
Dc11 y j kl ig:astc n:·bc·ggnadPn är 4 sl Agskepp . Yilka skola stapcl s~Lttas 

i no1Tn1 l w r . 

Pausar. J <' ng<'l sk a flottRn prönts för närYanmd<' ett nytt sh1gs 
]Jam; ;n~kydd . Xc·lwten består i att pRnsnrd ligger i hä lag mrd kaut
chu kplnt to r cmcll;ln . 

Frankrike. 

Budget. Enligt flottlagen av 191 0 skull e franska flotlc1n ,"1r 1920 
ha ~H s lagskepp. jj <lY de år 1910 lwfi ntli ga :[artyg<'o i ngå i .JeLta 
]JI'Ogr,lln . 1·nrfö r j7 nya far tyg måste byggas. linel er åttaå1·spe ri orlcn 
1910- 1 !l17 bo rde således stapelsättas 1.7 fartyg· plus ett ersätt n iugs
fa rt,,·g· fö r >> Li br rte >> . I Yerklighctcn ha r .-mcllerticl fartygsbyggandet 
fö rsig Q a t t i ett något raska re te mpo. 1.910 stapelsattes 2 slagskepp. 
1911 :!. 191 :! ;) och 1.913 4. 

Da lll<lll n u ämnar Ö\'crgå t ill div isione r om 4 fa rtyg, behöver 
l ll12 <hs division kompletter as m ed ett h r tyg, Yilket, >>:Beann, stapel
satt<' ~ i jan uari 1914. 
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Ehuru ingen lag om ö.kning <W flottprogrammet fö religger, korn, 
mer Frankrike troligen att under 1914 förfoga över 4 »Drcaclnoughts, 
1915 över 7, 1916 ÖYcr H. :1917 ö\·er 12, 1918 över 16 och 1920 öve; 
:21. Därtill komma de förut omnämnda 11 äldre fartygen, tillsammans 
~~2 slagskepp. 

Personal. I och med kabinettet Batthotts tillbakaträdande den 
andr::t december har marinministern Eaudin efterträtts av M onis (pre
miärminister 1911 efter Brianels fall). 

Personalstyrkan är i å rcts budget ökad med 4.351 officerare och 
manskap . 

Enligt »1Ionitcur dc la flotte » ha nya bestämmelse r utfärdats för 
utbildning av artilleriofficerare. Efter genomgångna kurser i a rtilleri
skolan Prhållas certifikat av 3 olika klasser. 

Löjtnanter med lägsta kl. cert. kommendera s som artillerioffice. 
rare på mindre kryssare och jagare. Kaptener med nndra kL cert. 
kommenderas som an el re artilleri officer a re på större fartyg och som 
förste artilleriofficerare p:"t fartyg, vilkas besättningslista enelast upp. 
tager en artilleriutbildad kapten. Kaptener med högsta kl. cert. k om. 
meneleras som första kl. artilleriofficerare på slagskepp och stora 
kryssare. 

övning·ar. Slagskeppc't »Jlochc >> (sjösatt :1.886) sjönk elen andra 
decembe r, då det tjänstgjorclf' som mål för ar tilleriskjutning. 

A'·iatik. Pansarkryssi! n'n >>Foudrc» har försetts m C:cl en hangar 
:för flygmaskiner. 

Haverier. Unclern1ttcnsbåten »Bcrthelot>> rände elen 30 januari 
vid ingående till Cherbourgs hamn med stäven i en kaj och skadades 
betydli gt. Anledningen till missödet var ett fel på styrmaskinen. 

Spanien. 

Flottprogram. Sedan 1908 års flottprogram, omfattande 3 slag
.:;kepp, 3 jagare, 24 torpedbåtar och 4 stationskanonbåtar nu är nära 
Iullborclat, förelade regeringen (troligen efter påstötning från England 
och Frankrike) i april 19:1.3 Cortes ett nytt program, omfattande 3 
slagskepp, 2 spaningskryssare, 6 jagare och 8 torpedbåtar. 

Programmet är ännu ej officielt antaget, men i parlamentarisks 
kretsar tvivlar man ej på att det blir beviljat (I. R) 
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Italien. 

Jfan•rier. Pansarkryssaren >> San Giorgio >>, som den 20 noYeml:Jer 

(1 .1(1<· i :Mcssinasundct, flottogs den lO december. 
5tran · 

Fartygsmateriel. 
ari a 1- :o.tapeln i Fiume. 

nought · 

Österrike. 

Slagskeppct >>Szcnt I stvan>> löpte den 17 janu
Fartyget är öste rrikiska marinens 4:de »Dreacl-

Turkiet. 

Den 2:dra december unelertecknades ett kontrakt mellan turkiske 
mari nministern och ett antal engelska skeppsbyggerifirmor om reor
ganisrdion av de turkiska varven . Den tekniska och administrativa 
kontrollen kanuuer i brittiska händer, utom i händelse av krig, då 
de turkiska myndigheterna skola övertaga densamma. En flytdocka, 
tillräc-klig att taga de stÖ.rsta fartyg, ingår i programmet. 

japan. 

FartygsmaterieL De 2 sista slagkryssame av Kongoklassen, >> Ki
rishima>> och »Haruna>> löpte aY stapeln resp. den 1 och 14 december 
i Nagasaki och Kobe. 

Litteratur. 

Balkankriget 1912-1913 ur sjömilitär synpunkt av Otto Lybeck, 
kapten vid Kungl. Flottan, har utkommit som n:r 14 av marinlittera
turförcningens publikationer. 
. liiinclelserna till lands ha i detta krig så uteslutande tilldragit sig 
JntressPt, att den stora allmänheten väl knappast haft en tanke på, 
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att sjömakten kunnat hava något anmärkningsvärt inflytande på kri
gets utgång, långt mindre då, att grekiska flottan icke blott starkt 
påverkat krigsoperatinerna till lanels utan varit den faktor, som för 
<le allierade möjliggjort 13Alkankriget. 

Boken förtjänar att spridas i vida kretsar inom vårt land, då dess 
lärdomar äro påtagligt tillämpliga på vår a förhål.landcn. 

A rbetet, försett med l karta och 32 bilder i texten, betin g·ar i 
bokhandeln ett pris av kr. l: 50. 

Kommersiella meddelanden . Provhäfte a\· en tidskrift med före
ståen rle titel och utgiYen ay kommerskollegium har kommit tidskrif
ten tillhanda. 

Tvivelsutan är det <lY stor Yikt för en ekonomiskt intreserad all
mänhet att i en och sammn periodiska publikation beredas tillgång t ill 
viktiga delar av komm<"rskollegii näringsstatistiska arbeten. U neler 
:h 1913 har kollegium offentliggjort månaelsstati stiken över utrikes
handeln, vilken stfltistik från och med detta å r skall ingå såsom en 
särskild avdelning i ]( ommersiella Meddelanden. Avsl utade partier av 
dc under utarbetning varande i1rliga berättelserna över industr i och 
b(wgshanter ing, sjöfart och handel komma även att inflyta. Lagstift
ningsfrågor, dispense r och ärenden av principiell natur, berörande han
del, sjöfart, tullförhållamlen. industri m. m., subvention av handel och 
sjöfa r t m. m. komma att publice ras, Yarjämtc konsulers oeh hanclels
attacheers rapporter komrnn att återgivas. Krisbarometer kommer 
äYen månad för månad att intagas i Meddelandena. 

Av proYhäftet att döll!a synes Meddelandena fylla ett känt be
hov, dock hade det varit önskvärt, att de grafiska översikterna varit 
uppställda på ett för den stora allmä nheten fullt tydligt sätt, eller 
ock att de varit åtföljfla av en uttömma nde förklaring av grunderna 
för der as avfattning. 

Taschenbuch der Kriegsflotten 1914 erbjuder ;fter vanligheten 
syncrligen noggranna och korrekta uppgifter. För året nytt är en f ör
teckning över varv, som bygga krigsfartyg, ävensom de olika sjömak
ternas artilleri- och pansarplåts'Verk. Vid däcksplanerna över pansar
fartygen har tillkommit uppgift å totalvikten av en breelsida med ar
tilleriet. 
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Innehåll i åtskilliga maritima och krigsvetenskapliga 
tidskrifter år 1913. 

Artilleri och handvapen. 

Bajonettstrid ............. .. 

strategi och taktik. 

Die Kielwasserlinie als Schlachtformation 
Seardtlights on board modern war vessels 

sjökrigshistoria m. m. 

Krigstilclragelserne paa Söen fra Pros Munels 
Netl erbg uneler Femern elen 13 oktober 
1641 t ill freden i Brömsebro ........... .... .. . 

Sekri e,>'operationerna under Balkankrigen .. . 
An other sea fight of the revolution elisca-

vered .. ......... .... ..... . .. . .. . ...... .. . 

Organisation och budget. 

Bchoret av ändrade bestämmelser rörande 
maskinbef;t] å motorfartyg .............. . .... .. 

StrRtPgiska övningar för kr igsmaktens högre 
chefe r ........ . .. . ... ... ............ ...... ...... .. .... .. . 

Organi~ation of the fleet for war .. ......... . 
A half eentm·y of naval administration in 

Anwrica ..... . ...... .. ... . ... .......................... . 
'l'he pet ty officer question ....... .. ...... ........ . 
The s hi ps general mes s .... . .. ................... . 

Fartygsbeskrivningar, skeppsbyggeri och fartygs-
maskiner. 

Fartygs rullning i sjö samt metoderna att 
medels t slingerkölar, sl ingertankar och 
gyro~kop minska densamma ........ . ........ . 

Ronosionen an Kondensaton·ohren n· . . ...... .. 
tes el engine fuels ... ... ..... .. . ...... .... .. .. .. .. . 

Navigation. 
Uber aut t' h K · h lt n· om a tsc e s urs e m a en .... .. .... .. 

18 Gezeiten im Aclriatischen :M:eere ... .. .. . . 

M. N., N:r 51. 

M. G. S., sid. 1389. 
J. R S. I. , sid. 1658. 

D. T. f. S., sid. 605. 
D. T. f. S., sid. 657. 

P. U. S. N. l, sid . 146 1. 

T. M. , sid. 3~7. 

K V. A. T., sid. 548. 
P. U. S. N. I., sid. 1379. 

P. U. S N. I, sid. 1469. 
P. U. S. N. L, sid. 1571. 
P. U. S. N. I., sid. 1589. 

T. T ., Skb., sid. 79 . 
M. G. S., sid. 1436. 
P . U. S. N. I., sid. 1439. 

M. G. S., sid. 1401. 
M:. G. S., sid. 1413. 
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A • W rink le >> on cbart symbols.................. P. U. S. N. I., sid. 1509. 

'rhe measurement of a >Base line• for a 
hydrographic survey...... ... . .. ... .. . ...... ... ... P. U. S. N. I., sid. Hill, 

Observations of ocean temperatures in the 
vicinity of icebergs and in other parts 
of the o<;ean .. .. .. .. .... ...... .. .. .. .... .. .... .. .. . P. U. S. N. I., sid. 1525, 

:Jiathematical justification for omitting the 
seeonds in navigational sights .. .. .. .. .. .. .. . P. U. S. N. I., sid. 1551, 

Hapid metl1od of calculating without loga
rithms, or interpolations, the altitude, 
hour angle, declination, and azimuth of 

an y beavenly body ...... .. .. .. .. .... .. .... .. .... P. U . S. N. I., sid. 1557. 
La table de point spherique ou essai d 'une 

navigation sans logarithmes .. .... ...... .. .... R. M., del 199, sid. 172. 

Handelsflottan och kolonialväsendet 

De la securite et du travail dans la marine 

de commerce .. .. .. ... .. .. . . . .. .. . .. . .. .. .... .. .... R. :M.., del 199, sid. 161. 

Undervattensbåtar, torpeder och minor. 

L 'evolution des sous-marins .Francais ...... 
La coque des sons-marins ....... 

Hälso- och sjukvård. 

Souvenirs maritimes du Docteur Gestin ... 
Några krigskirurgiska anteckningar från 

1659 (kriget med Danmark) .... .... .. ...... .. 

Rättsväsende och författningar. 

Naval personnel legislatian 

Diverse. 

'J'he International Conelitian of Great Bri-
tain clnring a great war .... ...... ............ .. 

The press in ·war .......................... .. ...... .. 
Commercial importance of the Panama 

can al .. . ... ...... ... .. . .. . ... ... ...... .. . .. ............ . 
C o al for the n a vy .... .. .................... .. ...... .. 

Il{. d. l. F., N:r 52, sid . 3. 
:M.. d. l. F. N:r 51, sid. 3. 

R. M., del 199, sid. 197. 

M. R ., sid. 269. 

P. U. S. N. I., sid. 1607. 

J. R. S. I., sid. 1561. 
J. R. S. I., sid. 1616. 

P. U. S. N. I., sid. 1407. 
P. U. S. N. I. , sid. 1437. 

A. H. 

A. N. G. 
A. '1'. 
D. 'l'. f. S. 
E. 
:E g. 
L III. 
J . tl. 'l'. T. 
J. H. A. 
J. H. S. I . 
K. :!\J. 
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Använda förkortning ar: 

= Annalen der Hydrographi und Maritimen Meteo-
r ologie. 

= Army and navy Gazette. 
= Ar tilleri-Tidskrift. 
= Tidskrift for Sevmsen, Dansk 
= Engineer. 
= Engineering. 
= Illu strerad Militärrevy. 
= J ahrbuch der drahtlosen Telegraphie und '.relephonie. 
= The Journal of the Royal Artillery. 
= Journal of the Royal United Service Institution . 
= Kommersiella Meddelanden. 

K V. A. II. (T.) = Kungl. Krigsvetenskapsakademiens Handlingar (Tid
skrift). 

L. :\L F. 
?II. ,1. l. F. 
:u. C+. s. 
M. U.. 
Ill. 'J'. 
N. \J. 
~- 'l'. 

N. T. f. S. 
P. U. S. N. I . 
R. A. 
R :J! 
S. A. 
S. 'l'. II. I. S. 
T. F. 
'l'. H. 
:1'. M. 
'l'. 'l'. 
D. s. C+. 
Y. F. 
Y. 

= La Marine .Francaise. 
= .Mon-iteur de la Flotte. 
= Mitteilungen aus dem Gebiete des Seewesens. 
= Marine-Rundschau. 
= Sveusk Militär Tidskrift. 
= Th e Nautical Magazine. 
= Nautisk Tidskrift. 
= N ors k Tidskrift for Sjevmsen. 
= P r oceedings of the United States Naval Institute. 
= Revue d'Artillerie . 
= Revue Maritime. 
= Scientific Am erican. 
= Svensk Tidning för Handel, Industri och Sjöfart. 
= Tidskrift i Fortifikation. 
= Tidskrift i .Militär Hälsovård. 
= Tidskrift för Maskinister. 

'l'eknisk Tidskrift. 
= United Ser-vi ce Gazette. 
= Vår F lotta. 
= Le Yacht. 

1'id.,krift i Sjöväsendet. 9 
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Kungjorda patentansökningar, 
(Meddelat genom Th. W awrinskys Patentbyrå, Stockholm. 

Datum. 

1910 
6;12 

13/12 

1914 
10/1 

l 
Diarie- 1 

nummer. 

585/ 13 

2837/10 

2626/08 

2129J09 

410/11 

l 2702/12 

1953/13 

2550/13 

1678{12 

2808/12 

105fl3 

1361 /12 

Uppfinningens art. 

Sätt att framställa ett militär- eller tnristbröd. E. 
de Gasquet-J t~mes, f. Prat t, Dresden, Ty:okland. 

Undervattensmina. Vicker's Sons & Maxim Ltd. 
London, England. 

Riktinrättning för artilleripjäser. (Tillägg till pa
tentet N:o 35228). A.-B. Bofors- Gullspång, 
Bofors. 

Blocktillslutningsanordning för kanoner, kassa
valvsdörrar och dylikt. C. J. Ljnnggren, P ro
videuce R. L. N ordarnerikas Fören ta Stater. 

Artilleripjäs med eldrörsrekyL (Tillägg till pa
tentet N:o 33988). Fried. Krupp A.-G. Essen
Ruhr, Tyskland. 

Fältpjäs med inrättning för att inställa elen fina 
sidriktningen. Fried. Krupp A.-G. Essen- Ruhr, 
Tyskland. 

Hjulunderlägg för eldvapen som skola äga stor 
vridbarhet i sidled. Rheinische Metallwaaren
uncl Maschinenfabrik, Di.isselclorf-Derenclorf, 
'l'ysklancl. 

Skydclssköld för eldvapen. Rheinische JIIIetallw aa
ren- uncl Maschinenfabrik, Di.isselclorf- Deren
clorf, Tyskland. 

Anordning för tillslutning av läckor å fartyg. 
A.-B. Bäse Andersson & C:o, Enköping. 

Anordning för tillslutning av läckor å fartyg. 
A.-B. Bäse Andersson & C:o, Enköping. 

Anordning vid unclervattensminor. G. E. E lia, 
Tamaris sur Mer, »Van, Frankrike. 

Perkussionsrör mecl av centrifugalkraften uttryck
bara säkerhetse!ement. Schneicler & C:o, Le 
Creusot, Frankrike. 
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---l 
17.1 

l 
l 

l 2-1/1 

482/13 

3406/12 

243/13 

Perkussionsrör mecl tillslagbar inriittning för 
åstadkommande av fördröjd antändning. Friecl. 
Krupp A.-G. , Essen-Ruhr, Tyskland. 

Anordningar vicl automatiska eldvapen. C. vV. 
Laird, London och P. J\f. Menteyne samt P. A. 
Degaille, Paris. 

Tiitningsanordning vid spränggranater. R. Ma
chenba ch , Schlebuch, Köln a/Rhein, Tyskland. 

Uncl rr två månader från ovanstående data kunna invän<lningar mot 
clessa ansökningar ingifvas till Patentverket. 

Kungl. Orlogsmannasällskapets tävlingsämnen för är 1914. 

1. "Vilka forcl ringar lJöra ställas på flott8rlS intendrmtur uneler 

.) !lur bö r rlc tillfällig-R JllinpooitionernR s personal Yara organi-
ser,ul ~ 

:l, Vilka fordringar höra ställas pi\ en tidsenlig eldledning? 
4. J vilken utsträckning kan och hör landstonnen mwändas till 

kllS( fi'>rS \'aret? 
il. Vi lka åtg[irder kunna Yidtagns fö r höjandet av flott,ms krigs

bet·p,j,.;ka p? 

(i. Anvä ndbarheten ay flytande bränsle i sjöångpannor, med sär-
skilt n 1·s• ·cnde på vår flottas olika fartygstyper. 

7. Luftseglingens användande vid sjö- och kustkrig. 
8. Explosionsmotorer och der as :mvä ndbarhet vid flottfm. 
!l. Fritt val av ämne liggande inom området för Kungl. örlogs

lllan n<~s}ill skapets verksamhet. 

TäYliugsskri:ft bör, åtföljd av förseglad sedel, upptagande förfat
ta r r n~ nn mn och adress eller ock ett valspråk, vara ingiven till K ung l. 
Orl og·~ma nnasällskapcts sekreter are, Karlskrona, senast den 1 näst
kom illande september. 

Vin ner Sällskapet inlämnad tävlingsskrift förtjänt av pris, till
delas fö rfattaren Sällskapets medalj i silver. Simlie inlämnad skrift 
anses vara av synnerligen utmärkt förtjänst, kan Sällsknpet besluta 
att till,lela författaren samma mcchllj i guld. 

~: 
l! 



- 132 -

TäYlingsskrift, som icke kan belönas med pris, men likväl anses 
fört jänt av Sällskapets erkännande erh åller 11 å Högtidsdagen hedrande 
omnämnande. 

Sku li e den förseglade sedeln , Yilken åtfölj er skrift. som blivit 
pri siJC'lönt eller erhållit hedrande omnämnande, endast inneh ålla val
spd k. t ill kännagives detta under första hälvtcn av november månad i 
>> Pos1 - och Inrikos Tidningar>> med anhållan att författa ren ville t ill 
Sällskapet uppgiva sitt namn och adress. 

SåYirla författaren av inlämnad tävlingsskrift icke tillkännagiver 
motsatt önskan, förbehåller sig Kungl. örlogsmanna sällskapet rii ttig
hdcn att i sin tidskrift offentliggöra densamma. 

K a d skrona i februa ri 1914. 
sekretera ren. 




