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Marinen under sistförflutna året. 

På samma sätl som föregående å r har flottan under år 

1916 använts för skyddandet av vår neutralitet och för att 

trygga våra fredliga sjöförbindelser. I stor utsträckning ha 

fartygen oskadliggjort främmand e minor, som gjort farvattnen 

utanför v~1ra kuster osäkra. Kungörelsen a ng. förbud för främ

mande krigsundervattensbåtar: att an iu1t än i vissa fall upp

träda innanför treminutersg1~änse n, vid risk att . utan föregå

ende Yarning angripas m ed vapenmakt, ävenson1. anordnade 

konvoj er ha gjort, att sjöfarten längs våra kuster kunnat pågå 

mera ostörd ~in under föregående år. Flottans materiel har 

delvis b livit hårt ansträngd, men så har också personalen, 

synn erh et å jagare och torpedbåtar, fått fullgod sjövana. 

J. 

Marinen vid 1916 års riksdag. 

Riksdagen har av det vid 1914 års riksdag b eviljade a n

slaget till n yanskaffning aY krigsfartygsmateriel under åren 

J 915-1919 för å r J 917 anvisat e tt belopp av 6,400,000 kro

nor, utgörand e en 3:e anvisnin g å totalbeloppet 32.000,000 

l' ron or. 
Utan att därigenom taga st~illning t ill den plan för an

skaffning av materiel för marinens flyg väsende, som av Kungl. 

i\Iaj :t fö rut framlagts , beviljade riksdagen på extra stat för 

anskaffning av flygbåtsmateriel e tt anslag av 135,000 kronor. 
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Till utvidgning och modernisering av flottans varv i Karls
krona har beviljats ett anslag av 1,350,000 kronor, av vilket 
anslag anvisats ett belopp av 250,000 kronor för år 1917 . 

För anordnande av en örlogsdepå vid Göteborg har b e
viljats ett anslag av 360,000 kronor med en anvisning för år 

1917 av 120,000 kronor. 
Till täckande av under år 1915 förskjutna kostnader för 

tryggande av rikets neutralitet har riksdagen anvisat 9,583,4 77 

kronor. 

II. 

staterna för år 1917. 

Departementet. 

Med hänsyn till sjöförsvarsdepartementets numera betyd
ligt ökade arbetsbörda har riksdagen beviljat två nya amanu
ensarvoden a 1,500 kronor vardera och höjt ett förutvarande 
amanuensarvode från 1,500 kronor till 2,000 kronor och såsom 
vikariatsersättning under semester för två nya amanuenser 
anvisat 200 kronor. Ordinarie anslaget till sjöförsvarsdeparte
mentets avdelning av Kungl. Maj:ts kansli och kommandoexpe
ditionen , förut 36,700 kronor, har alltså ökats med 3,700 kro

nor till 40,400 kronor. 
I likhet m ed föregående år h ar till arvode åt en extra före

dragande i sjöförsvarsdepartementets avdelning av K ung l. 
Maj:ts kansli på extra stat för år 1917 anvisats 7,000 kroonr. 

Till provisorisk lönereglering för befattningshavare i sjö
försvarsdepartementet har liksom föregående år anvisats på 

extra stat 4,115 kronor. 

M minförvaltningen och marinstaben. 

Marinförvaltningen. Liksom föregående år har på extra 

stat för år 1917 anvisats : 
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till beredande av fyllnad i den i marinförvaltningens stat 
uppförda anvisningen till vikariatsersättning, arvoden till extra
ordinarie tjänstemän och biträden samt renskrivningskostnad 
m. m . ett anslag av 6,300 kronor ; 

till anställande av två extra revisorer i marinförvaltninO'en b 

och till förs tärkning jämväl i övrigt av arbetskrafterna å revi-
sions- och bokslutskontoren därstädes ett anslag av 9,650 kro
nor; samt 

till anställande av ett biträde vid k emiska unelersökningar 
i marinförvaltningen ett anslag av 3,000 kronor. 

Marinstaben. I likhet m ed vad fall et var under föregå 
ende år anvisades på extra stat för år 1917 ett belopp av 3,000 
kronor för anställande a v ett extra biträde i marinstaben med 
skyldighet att förrätta där förekommande registrators- och ak
tuariegöromål m . m . 

U ndervisningsverken. 

Sjökrigsskolcm. Riksdagen har höjt anslaget till skolan , 
förut 43,825 kronor, · med 1,672 kronor till '15,497 kronor. 
Okningen av detta ans lag är betingad av utsträckt användning 
av parallellklasser. 

Skeppsgosseskolan. Staten för skeppsgosseskolan har 
ökats med 200 kronor, från 29,520 kronor till 29,720. Det 
ökade beloppet kommer på arvodena till lärarna och biträdan
de lärarna i slöjd. 

Flottan. 

Avlöning, ersättningar m . m. Riksdagen har godkänt nya 
stater för flottans officerskår, för reservofficerare under l :a 
t jänstgöring och repetitionsövning, för flottans m~deroft'icers 
kår , för flottans sjömanskår samt å dagavlöning till officerare 
och underofficerare vid flottan ävensom för mariningenjörkå
ren samt med godkännande av förordat uteslutande av det i 
stat upptagna beloppet till marinintendenturkåren i flottans 
reserv samt minskning i anvisningen för indragningsstaten och 
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llii tsmanskompanierna, i riksstaten för år 1917 ökat förslags

anslaget till avlöning för flottan s k årer och stater, förut 

5,801,250 kronor, med 142,406 kronor till 5,943,656 kronor. 

Den nya stalen för officerskåren; förut 781 ;5-±0 kronor. 

IJ;'u· ölc1ts 'm ed 20;700 kronor till 802,240 kronor. Den lipp

lager en ökning av: 

kommendör . ... . .......... . ....... ...... . ........ . . 

kommendörkaplen a v 2 :a graden . . .. ... .... . ......... . 

kapten er av l :a )dassen . . ................ . ... . ... . . . . 

kapten a v 2 :a klassen ....... . ... . . .... .. ... .. .. . ... . . 

löjtnant .... ....... ... ... .. .. . .. . . .. ..... . . . . ... . .. . 

Sunllna 

l 
l 
') 

l 

l 

(j 

En jämn fördelning av elen under femårsperioden 1915-

1919 b eräknade ökningen av officerskåren giver för varje å r 

en ökning av i medeltal 12 officerare. Med hänsy n till svå

righeten att för närvara nde ktinna h å lla officerskåren full 

lalig har ökningen för år 191 7 in skränkts till ovan upptagna 

6 beställningar. 

Med ledning av dc grunder för en fö6indring av reserv

officerarnas utbildning m . m., som framlades för 1914 års se

nare riksdag, har nytt förslag till stat för reservofficerare under 

l :a tjän s tgöring och r epetitionsövnin g vid flottan uppgjorts och 

godtagits, slutande på ett belopp a v 'kronor 46,439: 60, v ilket 

innebär en ökning av kronor 23,889 : 7 8 i jämförelse med 1916 

års stat, kronor 22,549 : 82. 

I enlighet med av riksdagen fö rut godkä nda beräknings

grunder har underoffiecrskåren ökats m ed följande antal hc

ställningar , nämligen : 

flaggunderofficerare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 

underofficerare av 2:a graden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 

Summ a H 

och s taten, förut 863,730 kronor, har diirigenom ökats med 

17,400 kronor till 881 ,130 kronor. 
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Jämväl i fråga om sjöm:mskårens stat har riksdacrep fölit 
' . b .. 

de förut godtagna beräkningsgrunderna och i en}ighet därmed 

beviljat en ökning av 100 löner, så att a ntalet lön er i , 1917 

års stat _uppgår tip 4,200. De fördela sig på l: a, 2:a, 3 :e och 

-!:e lön egraderna m ed n~sp. 14,38, 5 o~h -!3 plat~e r. staten , 

förut kronor 2,362,366: 50, har ökats m ed 43,171 kronor till 
kronor 2,49'5,537: 50. 

Ma riningenjörkå rens sta t förut kronor . 25~ , 192: 50 ha r 

ökats med kronor 20,262: 50 till 279,~55 kronor. Kåren ökas 
härigenom m ed: 

mariningenjörer av 1 :a graden , 1 :a löneklassen . . ... . . . 

mariningenjör av 2:a graden . . .... . ..... . .. .. . . .... . 

elektroingenjör . ........ . ..... ...... · . .... ... .. . . : .. . 
kemist ..... ... . .. .. . . : . ..... . . . .. .. .. . ...... ..... . 

Summa 

1 

l 

l 

l 

-J. 

Staten för marinintendenturkåren i flottans reserv har 

såsom under å r 1917 obehövlig utgått. 

· Inkvarteringsbidrag för ofl'icerare och underofficerare ha 

ökats med 6,680 kronor från förutvarand e 297 ,200 kronor til! 

303,880 kronor i samband m ed den heslutade öknincren av 
kårerna. t> 

Indragningsstaten samt bå tsmanskompanierna har i en

lighet m ed m a rinförvaltningens beräkningar minskats m ed kro

nor 1,277: 30 till kronor 5,338 : 6G från förutvarande kronor 
(),615: 99. 

På grund av den bes lutade ökningen av officers- och un

derofl'ieerskårerna har staten å dagavlöning till · officerare och 

undero fficera re från förutvarande kronor 921 ,862 : 25 ökats 

med kronor 19,308: 50 till kronor 941 ,170: 75 . 

A v rundat blir m edelsbehovet under anslanstiteln avJönin" 

l'ii r flottans kåre r och stater å r 1917 6,256,480b kronor. b 

Av samma skäl , som 1916 å rs anslag sattes till allenas l 

% o/o av det såsom erforderligt beräknade beloppet, så har 

även 1917 års anslag fix erats till ::~llenast 5,94;1,656 ln·onor. 
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Förslagsanslaget till ersättning för rustning oeh rotering 

fö r ut 6,000 kronor har minskats m ed 1,000 kronor till 5,000 

kronor. 

Intendenturen. Reservationsanslaget till beklädnad åt 

sjömans- oeh skeppsgossekårerna förut 513,507 kronor har 

erhållit en av sjömanskårens utvidgning föranledd ökning av 

10,944 kronor och är i 1917 års stat upptaget till 524,541 kronor. 

Förslagsanslaget till naturaunderhåll åt personal vid flot

tan , förut 2,031,9'24 kronor, har ökats med 60,312 kronor till 

2,092,236 kronor. Av denna ökning utgör 29,422 kronor det 

belopp, med vilket i Kungl. Maj:ts proposition till 1914 års 

senare riksdag 1917 å rs stat beräknades böra ökas utöver det 

i 1916 års stat fastsUillda. 1916 års riksdag har emellertid 

m edgivit, att sjökadetter samt marinintendentselever och aspi 

ranter frå n och med å r 1917 under tjäns tgöring skola komma 

i åtnjutande av till b eväringen hörande värnpliktigs förmåner, 

på grund varav beräknas en höjning av anslaget med 30,890 

kronor. 

Nybyggnad och underhåll. Anslaget förut 2,963,950 kro

nor har ökats med 72 ,000 kronor till 3,035,950 kronor. 

Övningar. I r eservationsanslaget till flottans krigsbercd

skap och övningar har riksdagen beviljat en ökning av 170,000 

kronor fr ån 3,380,000 kronor till 3,550,000 kronor i enlighet 

med de beräkningsgrunder, som framl agts i Kungl. Maj :ts 

proposition till 1914 å rs senare riksdag. 

Förslagsans laget till sjöbeväringens avlöning och bekläd

nad m. m. förut 875,004 kronor h a r ökats med 39,785 kronor 

till 914,789 kronor på grund av att riksdagen beslutat tilldeb 

sjökadetter samt marinintendentselever och aspiranter värn

plikt.igs förmån er. 

[(u slartilleriet. 

Avlöning. Förslagsanslaget till avlöning för kustartille

riets personal , förut 1,471 ,256 kronor, har ökats Iiled 75,871 

kronor och utgör i 1917 å rs stat 1,547,127 kronor. Enligt den · 
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av riksdagen godkända uppsättningsplanen för kustartilleriet 

hord e år 1917 officersnumerären i jämförelse med 1916 års sta t 

visa en ökning av 17 officersbeställningar. Då emellertid inga 

utsikter funnos att år 1917 besätta mer än en del av dessa 

platser, har ökningens omfattning bestämts till 8 platser så 

fördelade: 

kapten er a y l :a klass 2 

kaptener av 2:a klass . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

löjtnanter . ........ .... .. .... . ..... .............. . · . . :1 

underlöj tnant eller fänrik l 

Summa s 

Antalet underofficers- och numskapshesUillningar överens

s tämmer m ed den av riksdagen förut godkända uppsättnings

planen. 

Nybyggnad och underhåll . Reservationsanslaget till un

derhåll av kustartilleriets byggnader och materiel, förut 506,700 

kronor, har ökats med 20,600 kronor till 527,300 kronor. 

Övningar. Reservationsanslaget till kustartilleriets krigs

heredskap och övningar, förut 451,700 kronor , har ökats m erl 

21,1 00 kronor till 472,800 kronor . 

Flottan och kllstarlilleriet. 

I enlighet m ed förut godtagen plan för uppsättning a'" 

reservstat för marinen har förslagsanslaget till reservstat för 

marinen, i 1916 års stat upptaget till 12,549 kronor, ökats med 

7,819 kronor till 20,368 kronor. 

Diverse. 

s jukvå rden för marinen har under senaste å ren kostat 

statsverket icke obetydligt mer än det belopp, vartill anslaget 

uppgår. För att anslaget skall motsvara m edelsbehovet har 

riksdagen höjt förslagsanslaget till sjukvård för marinen , förut 

115,960 kronor, m ed 25 ,000 kronor till 140,960 kronor. 
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På samma grunder har förslagsanslaget till uppvärmnin g, 
belysning, renhållning sam t t v~itt- och badinrättningar, förut 

:115,000 kronor, ökats med 35,000 kl·onor till 350,000 kronor. 

Likaledes har av samma anledning förslagsanslaget till 

skrivmaterialier och expenser m . m. , i 1916 års stat upptaget 

till 100,000 kronor, ökats med 40,000 kronor till 140,000 

kronor. 

Förslagsanslaget till tryckningskostnader har för alt ut

jämna huvudtitelns slutsumma minskats m ed 34 kronor från 

25 ,082 kronor till 25,048 kronor. 

J-J ande/n. 

I avsikt att vid lots - och fyrväsendet ersätta vissa b efa tt

ningshavare m ed personal av lägre avlöningskategori har för

slagsanslaget till lots- och fyrinrättningen med livräddnings

anstalterna, förut 3,652,924 kronor, minskats med 3,150 kro
nor till 3,649,774 krqnor. 

Ordinarie anslag. 

l . Marinen. 

A. Departementet. 

ök ni ng. :Minskning. 

Departementschefen . . . . 17 ,000 :--
Depa rtementets avdeln . 

av J{ ung l. Maj :ts kansli 
och kommandoexpedi-
tionen . . . . . . . . . . . . . . 40,400:- 3,700:-

Säger för departem entet 57,400:--

Transport 57,400:-
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Transport 

Marinförvaltningen och marinstaben. 

ökning. ~in skning . 

:vrnrin förvaltningen . . . . 133,000:-

Marinstaben . . . . . . . . . . 3,000:-
------------------------------------Säger för marinförvalt-

ningen o. marin staben 136,000:-

C. U ndervisningsvcrken. 

Sjökrigshögskolan , r eser-
va lionsanslag 

Sjökrigsskolan , resen•a-
Lionsanslag ..... .... . 

Skeppsgosseslwlan 
!.1arinintendentskolan, re-

27 ,225:-

45,497:--
29,720:-

servationsanslag 9,100:-

ökning. 

1,672:-
200:-

Minskning. 

------------------------------------Såger för undervisnings-
verken .... .. . . .... . 

Avlöning, er
sättningar m. m.: 

111,542:-

D. Flottan . 

Avlöning för 
flottans kårer 
och stater för
slagsanslag 5,943,656:-

Ersättning för 
rustning och 
roteri ng, för-

Öknin g . ~Iinskn. 

slagsanslag 5,000:-- 5,948,656:- 141,406:--

Transport 304,942:-



. Transport 

Intendenturen: 

Beklädnad åt sjö
mans- och 
skeppsgossekå
rerna, reserva

tionsanslag ... 
Naturaunderhåll 

åt personal vid 
flottan , förslags-

- lO -

304,942:-
Ökning. 

524,451:-

anslag ........... . 2,092,236:- 2,616,687:- 71,256:-

Nybyggnad och underhåll : 

Flottans nybyggnad och under-

håll, reservationsanslag 3,035,950:- 72,000:-

Övningar : 

Flottans krigsbe

redskap och öv
ningar, reserva-
tionsanslag . . . 3,550,000:-

Sjöbeväringens 
avlöning och he 

klädnad m. m. , 
förslagsanslag.. 914,789: - 4,464,789:- 209,785: -

Säger för flottan 16,066,082:-

E. Kustartilleriet. 

.M inskn. 

Ökning. Minskn. 

Avlöning: 

Avlöning för kustartilleriets 

personal, förslagsanslag . .... . 1,547,127:- 75,871:-

Transport 16,371,024:--
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Transport 16,371 ,024: -

Intendenturen: 

Beklädnad åt 
kustartilleriets 
manskap, re-

servatiousanslag 142,400:- . 

N a tura underhåll

åt personal vid 
kustartilleriet, 

förslagsanslag.. 581,700: - 724,100: -

Nybyggnad och underhåll : 

Underhåll av kustartilleriels 

byggnader och materiel, re-

sen rationsanslag 

Övningar: 
Kus tartilleriets 

krigsberedskap 
ochövningar re

servationsanslag 4 72,800: -

Kustarlilleribevä-

ri ngens avlöning 
och beklädnad 
m. m., l"örslags

:mslag 
Krigsöv ningar 

vid kustfäst-

ningar, reserva-

430,000:-

tionsanslag.. .... 15,000:-

Säger för kustartilleriet 

527,200:- 20,600:-

917,800:- 21 ,100:-

3,716,327:-

F. Flottan och kustartilleriet: 

Heservstat för marinen, för-
Ökning. 

Minsku. 

Minsk11. 

slagsanslag . . . . . . . . .. .... ....... 20,368:- 7,819: -
--=-----------------------------------------

Transport 20,107,719:-
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Transport 20,107,719:--

H. Diverse. 

Ålderstillägg, förslagsanslag .. . 
Ersättning åt officerare, inge
niörer och intendenter under 
anställning eller kommende
ring utrikes, reserYationsan-
anslag 

Resestipendium åt läkare vid 
marinläkark;;ren, reservati-
onsanslag . . .. . . . ...... ...... . . .. . 

Rese- o. traktamentspenningar, 
förslagsanslag . . . . .. .. . . . .. .. . . . 

Flyttningshjälp, förslagsanslag 

sjukvård för marinen, förslags-

42,000: -

15,000:-

2,000:-

55,500: -

11,000:--

Öknin g. 

anslag 140,960:- 25,000: -

Uppvärmning, belysning, ren
hållning samt tvätt- och bad
inrättningar, förslagsanslag .. . 

Skrivmaterialier och expenser 
m. m. förslagsanslag ....... . 

Utgivande av läroböcker, be
skrivningar, reglementen och 
instruktioner m . m. 

Tryckningskostnader, förslags -
anslag .. .... .. .. .. .... .. 

Diverse behov .. ........ ... .. . 
Extra utgifter ...... .. ... .. .... .. . 

350,000:- 35,000: -

140,000: - 40,000: -

25,000:-

25 ,085:-

22,254:--
75,000: -

Säger för diverse 903,799:-

Säger för marinen 21,011,518:-

Transport 21,011,518: -

Min skn. 

34:-

- Hl -

Transport 21 ,011,518:-

2. Handeln. 

Sjökarteverket. 
Sjölwrteverket: 

Bestämt anslag 
Förslagsanslag .. 
Reservationsan-

slag ...... . ... . ... . 

47,800: --
5,000:-

49,000:- 101,800:-

Lots- och fyrväsendet. 

Lots- och fyrinrättningen 
med livräddningsanstalterna , 
förslagsanslag: 

Direkt anvisning 3,649,365:-
Friheter . . . . . . . . . 405:-
Ersättningar .. . 4:- 3,649, 774:-

Ökning. Minskn . 

Ökning. Minsk11. 

3,150:-

Undervisningsanstalter för sjöfart samt Nautisk-Meteorolc
giska byrån . 

Undervisningsanstalter för 
sjöfart : 

N avigalionssko-
lorna .. . . . .... . . . 

N avigationslärar
kursen, reserva
tionsanslag 

184,220:-

2,200:--

Nautisk-Meteorologiska byrån: 

Bestämt anslag l 0,000:
Heservationsan-

slag ... . ........ .. . 16,100: -

186,420:-

26,100: -

Transport 3,751 ,574:-

Ökning. Minskn. 
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Transporl 3,751,574: -

Alderstillägg för personalen 

vid undervisningsanstalterna 

för sjöfart och föreståndaren 

för nautisk-meteorologiska 

Ökning. :Min sk n. 

byrån, förslagsanslag . . . . . . . . . 13,000:-

Säger för handeln 3,977,094:-

Summa ordinarie anslag 24,266,350:-

Extra anslag. 

l. Marinen. 

A. Departementet. 

Extra föredragande i departementet 

Provisorisk lönereglering för depar-
7,000:-

tementet, förslagsanslag . . . . . . . . 4,115:-
-------------------------------------Säger för departementet 11,115:-

B. JI arinförualtningen oclt marinstaben. 

Vikariatsersättning m. m. i marin-

förvaltningen .............. . . . 

Förstärkning av arbetskrafterna i 

marinförvaltningen . . ..... . .. . . 

TiU ett biträde vid kemiska under

sökningar i marinförvaltningen .. 

Till ett extra biträde i marinstaben 

Säger för marinförvaltningen och 

marinstaben 

Transport 

6,300:-

9,650:-

3,000:--

3,000:-

21,950:-

33,065:-

- J5-

Transporl 

D. Flottan. 

Avlöning, ersättningar m. m.: 

Personligt lönetillägg ål marindi-

rektören av l :a graden i flottan 

C. E. Richson ....... . .... . . . . 

Personliga lönetillägg åt bataljons

predikanterna vid flottans station 

i Karlskrona E. A. \V. Holmberg 

och E. A. Collen . .. . ...... . .. . 

Extra lönetillägg för år 1916, för-

slagsanslag .. . . . ....... . ..... . 

33,065:-·-

2,365:-

1,200:-

500:-
- - - ---

l ntendentzuen: 

Beklädnad åt sjöbeväringen 

Nybyggnad och underhåll: 

Krigsfartygsmateriel 

Flygbåtsmateriel . . . ... .. . .. . ... . 

Periskop i reserv för undervattens-
båtar ................. .. . . .. . 

Moderna arbetsmaskiner för flot-

tans varv i Karlskrona ....... . 

Transportmedel för flottans varv i 

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

Utvidgning m. m. av flottans varv i 

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

T ransportmedel för flottans varv i 

Stockholm . ................. . 

T illbyggnad till verkstäder vid flot-

tans varv i Stockholm m. m . ... . 

Örlogsdepå vid Göteborg ....... . 

Transport 

6,400,000:-

135,000:-

96,000:-

75,000:-

38,000:-

250,000:-

75 ,000:-

85 ,900:-
120,000:-

33,065:-

4,065:-

70,000:-
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Transport 

Ammunitionsförrådshus . ........ . 

33,065:--

75,000:-

Tankpråmar för oljetransport ... . 110,000: - 7,459,900:-

Övningar: 

Särskil d ersättning till vissa floHan tilldelade 
värnpliktiga under mobiliseringstjänstgöring, 
förs lagsanslag . . ... ... .. .. .............. . . . 

Artilleribehov: 

Skjutförsök och inskjutning av ka-
noner ....... . ............. . . . 

N ya kärnrör för kanoner vid flottan 

Tubkanonmekanismer .. . ...... . . . 

Pistoler m. m. för flottans befäl och 

40,000:-

60,000:-

25,500:-

underbefäl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,000:-

Eanoner och kulsprutor i reserv . . 95 ,000:-

Förbättring a v projektilutredningen 
för pansarbåten Oscar II 100,000:-

Lyftkran för Karlskrona varvs 
skjutbana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32,000:-

Avståndsmätningsinstrument för ja-

185,000:-

gare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,500:- 406,000:-

Torped- och gnistsignalviisendet m. m.: 

Torpeder och torpedmateriel ..... . 
Varmluftsapparater för torpeder .. 
Torpedsikten m. m. å jagare ..... . 
Nätsaxar till torpeder ........... . 

Försök med torped- , gnist- och fl yg-
materiel ..................... . 

Luftkompressionspumpar ... .. .. . 

Transport 

152,000:-
110,000:-

16,200:-
25 ,000:-

35,000:-

36,000:-

33,065: -

i~/4,200: --- -
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Transport 

.11inväsenclei: 

~l in materiel ... . ............... . 
1\:ontraminmateriel ............. . 
?l linförrådshus .... ........... . .. •, 

33,065:-

167,100:-
54,500:-
33,000:- 254,600: -

Säger för flottan 8,752,765:-

E. 1\ustartil/eriet. 

Jv löning: 

Personligt lönetillägg till sergeanten 
över stat vid kustartilleriet A. G. 
Sjöqvist ... ... ..... .... ...... . 

.Vyb yggnad och underhclll: 

Förläggningsinventarier för V~ish·a 

H~istho lm sfort ... . .... ... .... . 
Förplägnadsanstalt i Vaxholms Hist-

ning ....................... . 
Ytterligare anslag till förplägnads

anstalt i Vaxholms fästning .... 
:.rotorpråm för Karlskrona fästning 
Förändring a v torpedbatterie t vid 

580:-

6,200:-

166,757:-

125,156:-
45,000:-

580:-

Oxdjupet ................... _ 17,600:-- 360,713:-

. lrtil/eribehov: 

:\ya k~irnrör för ka;1oner vid kust-

hefäs tningarna .. ... . ....... _.. 31,300:-
Eldlednings::mordningar vid nm·a-

rande kustbefästningar . . . . . . . . 90,350:--
S k y eldsanordningar för kustartille-

rie ts kanonbetjäningar . . . . . . . . . . 26,835 : -~ 148,486:-

Transport 8,785 ,830 :--

2 
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Transport 8,785,830: -

Minväsendet: 

Permanenta mineringar vid kustbe-
fästningarna ................. . 

Reservspeglar till strålkastare ... . 
Utrustningsmateriel för utposter vid 

120,000:-
20,000:-

196,500:-kustbefästningarna . . . . . . . . . . . . 56,500:---------------------------------Säger för kustartilleriet 706,278:-

F . Flottan och kustartilleriet. 

Viss artillerimateriel för flottan och kustartilleriet 
Försök m ed minmateriel ... . .. : . .... ..... . . . 

94,500:-
30,000 :-

Sägcr för flottan och kustartilleriet 124,500:-

G. Kostnader för tryggande cw rikets neutralitet . 

Till täckande av under å r 1915 förskjutna kost-
nader för tryggande av ril,ets n eutralitet . . . . 9,583,4 77:- -

H. Diverse . 

Arvoden åt vid skeppsgossekåren i Niarstrand an-
ställda personer m. m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,798:-

Hyresutgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55,800:-
Till täckande av vissa förskott . . . . . . . . . . . . . . 148,405:-

Säger för diverse 215,003 :-

Säger för marinen 19,415 ,088 :- -

2. Handeln. 

Lots- och fyl'lJäscndet. 

säkerhetsanstalter för sjöfarten ............. . 460,000:-

Transport 460,000 :-
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Transport 460,000 :-

Undervisningsanstalter för sjöfart samt nautisk-- meteorologiska 

byrån. 

Arvode åt ytterligare en assistent vid nautisk -me-
teorologiska byrån, förslagsanslag högst ... .. . 3,500: - -

Säger för handeln 463,500:-

3. Marinen och handeln. 

Krigstidshjälp för år 1916, förslagsanslag .. ... . 413,000:-

Summa extra anslag 20,291 ,588:- ·-

Femte huvudtitelns slutsumma 45,280,200:-
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Arsberättelse bestycl<ning och beväpning. 
A1·given vid KungL örlogsmannasällskapets sammanträde 

rlen G december l91G av ledamoten O. Widmw·k. 

Facklitteraturen har under det senaste året liksom under 

de närmas t föregående efter världskrigets utbrott känneteck

nats av en stor och för övrigt m ycket lättförkla rlig fattigdom 

på uppgifter just i sådana frågor, som falla inom rame n för 

denna årsberättelse. . Sätskilt är (!etta förhållandet med dc 

krigförande ländern as tidskrifter, som i regel ick e alls tala 

om någon sorts utveckling av den egna för krigsbruk avsedda 

ma terie len . D~t är egentligen endas t de amerikanska, som 

lyfta något på den hemlighetens slöja, som eljest i det när

maste gör det omöjligt att skaffa sig en inblick i det säk er

ligen i långt stÖrre utsträckning än. någonsin tillföre11 e inten 

~iva arbete, som på detta område nu ned.lagts och fortfarande 

nedlägges. På grund härav äro de uppgifter, som i denna 

;tvhandling finn ns samlade till stör,<ita delen hämtade, ur ame

rikanska källor, synnerligen värdefulla i vanliga fall, då det 

gäller studium av kustartillerisliska förh ållanden, men. nu av 

s k~i l , som · ovan angivits, mindre givande än elj est. . Denna 

a rsberä ttelse kan sålunda ej göra ~nspråk på att utgöra ett 

kl arläggande av den allmänna utvecklin gen inom området. 

\l~i s lan utes lu tande kommer . den att behandla frågor röranclL· 

kustartilleriet, under .det att dylika heträfl'a nde egen flotta och 

l'riimmande mariner endast i vissa fall m era fl yktigt beröras , 

et t fö rhållande, som i viss mån torde kunna äga sitt b erätti

ga nde, då flera å r förflutit , sedan en kustartillerist inom säJJ 

skapet var föredragande i denna vetenskapsgren . Av sist

niinmda o rsak har den ej heller begränsats till vad som sagts 

oc h gjorts inom området under det senaste året, utan kommer 

a tt st räcka sig något längre tillhaka i tiden. 
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A. Pjäser och lavettage. 

Svåra pjäser i lwstfästningor. 

Ett spö1'srhåJ., varom meningar11a 1mder de närmaste åren 
före världskrigets utbrott voro mycket delade, var det, huru
vida en kustfästnings huvudbestyckning borde utgöras a svåra 
kanoner eller svåra haubitser. Inom facklitteraturen har frå
gan rätt ingående diskuterats och torde en sa mmanställning 
av de skäl för och emot, som av förkämparna för de skilda 
åsikterna framdragits, rätt otvetydigt giva vid handen , att intet
dera av de omstridda pjässlagen , utom i vissa siiregna undan
tagsfall , enbart kan anses åt en kustfästning giva den försvars
kraft, som efter sjökrigsmaterielens på senare tid vtmna stor
arta-de utveckling, m åste krävas av densammi\ . Båda dessa 
pjässlag böra finnas representerade och ·detta i ett inbördes 
förhållande beträffande antalet de bägge pjässH1gen emellan. 
som icke allmängiltigt kan bestämmas utan för varje fall 
måste anpassas efter fästningens belägenhet, terrängförhållan
den och uppgift, det framför varande vattenområdets beskaf
renhet samt därav b eroende antagligt taktiskt förfarände från 
en anfallandes sida. Flackbanepjäsen kan icke undvaras inom 
en befästning, därest denna skall vara i s tt\nd att förhindra 
ett fartygs försök att hastigt och m ed minsta · förlust passera 
det av densamma behär~kade området, ty på de kortare strids
avstånden förmår en kastpjäs med sin i fiJ"rhållande till flack
banepjäsens synnerligen minimala träffsannolikhet _:__ på 5,000 
m. 14 och 22 % med anvä11dande av t'espektive över- och 
undergrader - icke att fylla denna uppgift. Gäller· åter frå
gan uteslutande a tt neutrali sera elden från en: anfallandes far
tygsadilleri vid bombardering eller sådant artillerianfall, som 
har befästningens tystande till mål , då utgöra ·kastpjäserna 
en synnerligen värdefull bestyckning. På de större avstånden 
iiro dessa nämligen i fråga om relativ tt~äfrsannolikhe t kano
nerna likviirdiga och om hänsyn tages till fartygens sårbara 
ytor, L o. m. i ej obetydlig grad överlägsna, vartill · kommer, 
att anskaffningskostnaden för desamma nvseviirl understiger 
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lmnonernas, i vad angår såväl pjäs och ammunition som ock 
de erforde rliga befästningsanläggningarna. Att de nutida åsik
te rna härutinnan äro de ovan anförda och vid nyanläggning 
t i !lämpats, därom kan bestyckninge1i.s sammansättning i bc
t"iistningarna vid Panamalwnalen tjäna som bevis. 

l nämnda bestyckning ingå följande svåra pjäser: 

1 st. 40,r: cm.· kanon med en skottvidd av omkr. 18,000 m.: 
10 ,, J5,r: kanoner >> 16,600 n1. ; 
:?tl ,, 30,,, haubitser » 18,000 m. 

A'" dessa ingå l st. 40,6 cm. kanon , 6 st. 35,u cm. kanoner 
oc h 12 st. 30, 0 cm. haubitser i bestyckningen av Fort Grant, 
om ii r anlagt på en av tre olika öar bestående ögrupp. 

Svdra Jwno1,1er. 

Känneteckmtnde för de senare årens utveckling i fråga 
om de svåra fartygskanon erna är kaliberstegringen . Denna 
lw r gå tt raskt framåt och synes man f. n. ej kunna skönja, 
när och var den skall sluta. I Amerika hade de redan ·år 
1902 en -!0," cm. kanon för försöks utförande uppshilld på 
skjutfä ltet Indian Head, m en när så utvecklingen gick i den 
ri ktn ingen , att det ansågs lämpligare att i stället för grövre 
kalibrar anskafra ett större antal av mindre kaliber, avbrötos 
fi irsöken. Denna pjäs har emellertid nu kommit till mwänd
ning, i det att den försetts med självsänkande lavettage och 
ingått i bestyckningen av Fort Grant vid Panamakanalen. 

r början av detta år har en 40,,, cm. fartygskanon för 
pro vs utförande uppshills på förutnämnda skjutfält och lära 
<I lla förberedelser vara vidtagna för de nya slagskeppens be
-, Lyclming med svåra pjäser aY denna kaliber, så snnrt veder .. 
hii rligt beslut fattats i frågan. 

Rent otroliga äro de skottYidder, man på sista tiden upp
Ila tt med fartygskan oner. Vid Dardanellerna besköt Queen 
Elisabeth befästningarna på ett avstånd av 19,000 m. och i 
~ordsjöslaget åstadkoms första träffen på 15,000 m:s distans. 
DPL har i pressen uppgivits, att i början av maj månad 1915 
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den franska fästningen Di.inkirchen blev beskjuten av det tyska 
fartygsartilleriets 30,, och 38 cm. kanoner på avstånd växlande· 
mellan 30,000 och 38,000 m. och att härvid observationerna_ 

verkställts av flygare , vilket för övrigt torde hava varit enda 
möjligheten, då man tager i betraktande, att ett mål på ett 
dylikt avstånd kommer att befinna sig långt under horisonten,. 

och jämväl av det skäl, att observationer på en sådan distans 
sannolikt ej äro tänkbara även för det bäst beväpnade öga. 
Enligt tidningsuppgifter lär vara konstruerad en Kruppkanon 
i lavett, som medger sådan elevationsmöjlighet, att en skott
vidd av 42,000 m. kan uppnås . Om nu denna pjäs är avsedel 
till fartygskanon ell er kustfästningspjäs uppgives ej. 

I nedanstående tabell h~imtad ur Army and Navy Jour
nal lämnas en del uppgifter om nya amerikanska och engelska_ 

fartygskanoner . 

l 

Pro- Ut- Höjd 
Kali- Längd jektil- gångs· vin- Skott-

Land ber. kal. vikt hastig~ kel vidd 
cm. kg. het o lll. 

l m fsek. 

f 

:Nordamerikas förenta stater 30,5 50 l 395 585 15 121,9601 . . » 30,5 45 395 810 15 20,100 . » » 35,6 45 635 790 15 ] 9,2001 

l 
England .. .......... ..... .. ... ... .. 30,5 50 386 920 15 22,700 

» ............ ......... ...... 34, 45 567 

l 
813 15 119,400[, 

l » .... ............ .. .... ..... 38,1 45 885 760 15 19,400l 

Då flackbanepj äser p tt en kustfästnings sjöfront uteslu
lande hava bekämpandet av fartyg till uppgift, böra de föt· 
att icke bliva underlägsna i strid hava minst samma kaliber 

som de svåra fartygspjäsernas. Höster hava även höjts för 
val av kraftigare pjäser än fartygens, då man ju på land är 
snart sagt oberoende av vikten. Vad v.isst ~ir , har fartygsar

tilleriets kaliberstegring haft till följd en motsvarande dylik 
iiven inom de modernare kustfästningarne. 
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För några år sedan avgav den italienske kaptenen Renzo 
Gn ronne i sin mycket uppmärksammade artikel »Kustfästnin

garnas bestyckning och deras uppträdande vid anfall. från en 
modern flotta >> följande riktlinjer för den framtida utveck
lingen av svåra pjäser för kustförsvaret nämligen: relativt korta 

lopp, grov kaliber, ej alltför stor utgångshastighet, liten krut
ka nunare och ett livligt krut. Genom att öka kalibern och 

. sänka utgångshastigheten erbölles större jämnhet i ballistiskt 
hänseen de. Den av fartygsartilleriet använda största kalihem 
borde för kustartilleriet utmärka lägre gränsen , men vid val 

mellan denna och ännu grövre kalibrar måste dock erforderlig 
hänsyn tagas till lättheten att betjäna pjäsen. Då detta skrevs, 

stod frågan om ökande av de svåra pjäsernas livslängd främst 
på listan bland de viktigare artilleristiska spörsmålen i fråga 
om svå ra flackbanepjäser oc.h är det sannolikt, att dessa rikt
linje r uppdragits under intryc.k härav. Emellertid slog man 

\id nykonstruktioner, som det synes, i allmänhet in på denna 
,-äg och erhölls sålunda den eftersträvade ökningen av livs 
Iiingelen men samtidigt något, som egentligen icke tycks hava 

varit åsyftat, nämligen en större skottvidd och större verkan 
aY det enskilda skottet. Dessa pjäsens förhöjda skjutegenska

JlPr kommo dock sedermera att högt uppskattas och utnyttjas , 
och återser man i den följande utvec.klingen liksom i så många 
andra avseenden den gamla kretsgången. Från den nya bas, 

som på detta sätt uppstått, börjas nya operationer i syfte att 
~inyo ur pjäserna taga ut det mesta möjliga. Nu ~ir det frågan 
om de stora skottvidderna , som trängt sig fram i först;:t ledet, 
O('h börja pjäslängder och utgångshastigheter ökas, de förut 
'-a kraftigt framhållna olägenheterna till, trots. 

I den fejd, som under en lång följd av år före v~irlds

krlgets utbrott pågick i fac.klitteraturen betr~ffandc lämpligaste 
kalibern för kustförsvarets svåra kanoner, uppträdde föresprå
kan• för huvudsakligen 28 och 35 cm. kalibrarna. Att de, som 
!'ii rfiik tadc den grövre kaliberns fördelar, avgingo som segrare 
i striden, därom bär de senare årens utveckling vittne. H.edan 
1913 började en ligt Nauticus England övergå till 38,1 cm. ka-
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noner för försvar av flottans operationsbas vid Rosyth och 

skall enligt en nyligen synlig officiell ·uppgift chefen för det 

amerikanska kustartilleriet framhållit nödvändigheten av att 

då fartygspjäsernas kaliber stigit ända till 38 cm., endast 40,,; 

cm. kanon er skulle ifrågakomma vid blivande nyanskafl'ning 

av svåra kanoner för kustförsvaret. , 

Någon jämförande sammanställning av moderna svåra 

flackbanepjäser a v sedda för kustförsvaret har på grund av 

ofullständigheten av härför tillgängliga uppgifter ej kunnat 

utarbetas. Emellertid lämnas i nedanstående tabell ett utdrag 

ur en i Army and Navy Journal under förra året offentlig

gjord förteckning på vissa befintliga amerikanska dylika pjä

ser, vilka dock icke nu kunna sägas vara berättigade till epite

tet moderna. 

l p . i Utg. Max. i 

l 
Kaliber och längd roJ .I has- Elev. skott- An 

l 
VIkt t" h t vidd m. 
k Jg e o g. m/sek. m. 

130,5 cm. k. 30 och 40 kal. sie 8:!3 10 13,400 Självs. lavet. 

" 
318 823 15 17,800 Burhette , 

•35 cm. k. 34 kal. ......... 743 655 15 14,4.00 Endast 4 pjäser 

" 
35 , ... ...... 544 846 15 19,600 Övriga 35 cm. k. 

40 cm. k. 35 , ......... 816 792 15 19,000 

Den å Fort Grant uppstiillda 40 cm. kanonen har en pro

jektil vägande 1,089 kg. oeh är dess laddningsvikt 299 kg.: 

med en utgångshastighet av fi85 m -' sek. uppnås vid 15 ° eleva

tion en skottvidd :w 17,000 m. som, då pjäsen är högt upp

ställd, blir avsevärt större, enligt vad det uppgives 18.000 m. 

Denna skottvidd påstås än vidare, om behov därav uppstår, 

kunna ökas. Rörande den ifrågasatta amerikanska 40,,; cm . 

kanonen hava inga andra uppgifter varit syn liga, än att den 

ska Il uppställas i självsänkande la vettag e och bliva 45 elle r 

såsom också uppgivits 50 kaliber lång, således över 18 respek

tive 20 m. 
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Såsom förut fram hållits och som erfarenheterna från det 

nu pågående världskriget till fullo bestyrkt, har utvecklingen 

g:'!tt ej blott i kaliberstegringens utan framför allt i ' de ökade 

:-.koLtvid.dernas tecken. De moderna eldledningsmetoderna 

medgiva ju numera också utnyttjandet av verkligt långskju 

tande artilleri . Särskilt inom de länder, där man icke haft 

räd att följa med i det rasande fra måtskrid::indet härutinnan 

grnom anskaffande av moderna svåra pjäser, meh även i stor 

utsträckning annorstädes, har man sökt åstadkomma det bästa 

111iij liga av redan befintlig sådan materiel och har därvid förut 

•·.i a nade resultat uppnåtts . De medel, som hä'rvid i huvud · 

sak använts, äro dels förändringar med ändamål att möjlig

göra en ökad elevation , dels ehuru hittills i mindre· utsträck · 

ning vad flackbanepjä ser angår, införande· a,; en lättare pro · 

j<'klil, samt slutligen övergång till en mer~t langspetsad sådan. 

Okandet av n1aximielevationen hos flackbanepjäserna nied

för i regel inga mera avsevärdä kostHarler för de i självsän

kande lavettage uppställda och ·torde ·-· fördenskull allmänt in 

l"iira s. Den fönitvarande vanligast förekommande maximiele

Yationen - 10° :~t 12 ° - har nu hötjat än'dras till minst 15" 

och skulle härigenom exempelvis för den amerikanska 35, .. 

ni1. kanonen skottvi dden ökas från 13,000 till 15,600 in. eller 

med 20 ';7. . Att vad så lunda vinnes ej anses vara tillfyllest 

torde bevisas där~tv att man i Amerika, enligt en ofl'iciell upp

gift, har för avsikt att uppställa befintliga 30,:, cm. kanonens 

rt~serve ldrör i nya l'avetter, som skulle medgiva en · e levation 

:t\ 27 ° oeh på detht s~itt skulle för nu t iden erfordel"liga skott
,.idde r erhå llas . 

Införandet a,- en lättare projektil medför ju vissa avse

Yiirda ol~igenheter, i det att såväl pjäsens pansarbrytande för

tnåga som sprängladdningens storlek minskas, under det sam.

licligt spridn ingen ökas. Vad som emellertid därigenom kan 

astadkommas framgår av utförda försök. Med den amerikan

~ka 30,,, cm. kanonen L. 40 exempelvis erhöll s vid minskning 

:;y projektilvikten från 485 till 363 kg. en ökning av utgångs

ha~tigheten från förutvarande 686 m lsck. till 792 m/sek. och 
, 
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den därav följande skottviddsökn~ngen vid 10°, elevation upp
gick till 2,540 m. eller från 11,860 till 14,400 m. Vid försök 

i samma kanon med den för 30,5 cm .. haubitsen avsedda 317 

kg. tunga projektilen uppnåddes en motsvarande skottvidel aY 
15,500 m., vi lket sålunda re,presenterar en ökning :w 3,640 m. 

e ll er omkring 33. o/o. Osannolikt är, inte, att .erfarenheten kom
mer att giva vid hande11, att fördelarna av den mera flacka 
kulbanan ävensom av den större skottvidden, . med därav föl

jande möjlighet att på längre avstånd kunna med eld möta en 
anfallande, komma att väga tyngre i vågskålen än de nad: 
delar, smn enligt vad förut n~imnts , äro förenade med den 

minskade projektilvikten. 
Den tredje av de ovanniimnda utvägarna för åvägabrin 

gande av ökad slwttvjdd var införandet av en mera långspetsad 
projektil. Detta förfaringssätt har sedan flera år tillbaka ut
nyttjats utomlands, men först på allra sista tiden hos oss bör

jat dryftas . Då man en1ellertid enligt uppgifter rörande detta 
spörsmåls nuvarande hige, för vilket närmare kommer att 

redogöras under avdelningen projektiler, skulle kunna åstad
komma en skottviddsökning av i bästa fall i.inda till 40 'X, 
synes frågan vara av den a llra största vikt. 

Ett samtidigt lltnyttjande av samtliga de sålunda angivna 
förfaringssätten, synes alltså kunna medföra som·t sagt en för· 

dubbling av de nuvarande skottvidderna. De möjligheter, som 
på de:tta sätt yppa sig, att göra föråldrud nwteriel mera an
vändbar, innebära ju i viss mån en tröst för dem, som av eko

nomiska skäl ick e kunnat anskaffa materiel , so m motsvarar 
tidens fordringar , och böra förvisso icke lämnas oanvända. 

De moderna flackbanepjiisernas pa~1sarbrytande förmåga 
visar naturligtvis m ed hänsyn till den riktning, vari utveek

lingen på senare tiden slagit in , en ~1vsevii.rt uppåtgående kurva. 
Såsom ungefärliga relationstal i fråga om pnnsargenomslag

uing vid mynningen hava angivits för 1-,alibrar av 24, 30,;; och 
38 cm. talen 3 : 4 : 5, vill<et förhållande dock , ju mera av-
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~ti\.ndet ökas, ställer sig al lt förmånligare för de grövre ka
librn n'ta. Om man i ser1en inflikar även '40,,14 cm·. kanonen, 
blir motsvarande siffra för denna' cirka '5,;;. Enligt Journal 

of United States Artilleri kan en modern 35 cm. kanon L. 50 
med e1i 743 kg. tung projektil och en utgångshastighet av 770 

m/sck . genomtränga: 

r Avstånd Vinkelrätt anslag 600 ! anslag 

l 4,500 m. 545 mm. 500 lJ1ll).. 
9,000 

" 
445 

" 
410 

" 13,500 
" 

345 
" 

3l4:· ·,, 

När de nu kända stö rsta dimensionerna på sagskeppens 
'attenl injcpansar är för England 345 mm., för Frankrike 350 
mm ., för Tyskland 354 mm. och för Nordamerikas förenta 
~later 356 mm., skulle dessa siffror tyda på, att det är kano

llen, som för närvarande har övertaget i des~ gamla strid med 
pansaret. 

Eldhastigheten hos dc nya svåra flackbanepjäserna skall 
ic ke i någon väsentlig grad understiga 24 cm. kanonens, då 
man vid de konstruktioner av 30,5 och ~~5, 6 cm. kanoner, som 

l'nnnos r edan för 2 år sedan, uppnådde en eldhastighet av 2 

~kott i minuten. Vid en prisskjutning detta år å Fort Ramil
lon uppgivas 7 skott avgivna på 3 minuter och 7 sele med 
:w.,, nn. kanon. 

Frågan öm ökande av de svåra kanm1ernas livslängd har 
under de senaste tio åren stått på dagordningen och hava för
d<'nskull i ärendet skrivits volymer och försök på försök verk

\liil lts. Överraskande goda resultat hava också uppnåtts, så 
l· <'X. uppgives, att amerikanarne genom övergång från 30,, 

c·n1. k. L. 40 till en 35,6 cm. k . L. 34 förskaffat sig en pjäs 

med samma pansarbrytande förmåga som ·den förres på ett 
av;,tå nd av 7,200 m. , men där den större projektilen giver ökad 
ans lagenergi och kan inrymma en 50 % större språngladdning, 
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allt unde,r det att pjasens livslängd, såsom det uppgivits, mer 
iin tredubblats. .Emellertid har denna fråga dels, utförligt be 
handlats i föregående årsberättelser, dels såsom förut framhål
lits fått . ställa sig i andra rummet, varför den, då nya rön 
beträffande densamma icke på sista året varit ofl'tlntiggjorda. 
här förbigås. 

I detta sammanhang torde några ord om amerikanska 
kustbefästningars motståndskraft vara av intresse. Enligt ett 
meddelande i Army and Navy Journal har i början av mars 
månad detta år i Förenta staterna en försöksskjutning med 
fartygsartill eri av grov kaliber mot ett modernt kustfort ägt 
rum. För ändamålet uppfördes i närheten av Fort Morgan 
en betongbefästning av samma typ som de i Amerika befint
liga moderna kustfarten. Beskjutningen utfördes med 35 och 
:w cm. pjäser från Dreadnoughts New Y ork och Arkansas och 
avgåvas för ändamålet 60 skott med huvudsakligen brisans
laddade projektiler. Skjutningen fördelades på två dagar och 
användes flygbåtar för observationers utförande. Endast ringa 
verkan skall hava ernåtts. Tolv träffar i fortet hade icke 
åstadkommit någon skada, likaså hade de manekänger, som re
presenterade pjäsbetjäningarna, icke blivit så skadade, att skäl 
finnes antaga, att betjäningarna skulle hava gått under. Där
emot skulle en avsevärd träffsäkel.·het · hos det amerikanska 
fartygsartill eriet h ava konstaterats . skjutförsökskommissio
nens rapport hade följande lydelse: »Skjutövningen företogs 
mot ett särskilt för detta ändamål vid havsstranden uppfört 
modernt kustfart. Övningen avsåg a t t utröna dylika befäst
ningars motståndskraft mot eld från svårt fartygsartilleri . 
skjutförsöket m edförde ett värdefullt resulta t i fråga om såväl 
kustbefästningarnes byggnadssätt, som ock artillerieldens av
givande och verka n mot ett sådant mål. >> 'fidskriften fram
håller särskilt, att denna skjutövning, trots de allvarliga verk
liga resultaten under kriget, där de hittillsvarande striderna 
mot kustbefästningar mest rört sig om föråldrade sådana (Dar
danellerna), givit vid handen, att bekämpande av moderna 
kustbefästningar ännu icke förekommit under detta krig . 
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Svåra haubitser. 

Som bekant förfogar nä stan alla staters kustartilleri övet 
svåra haubitser vanligen växlande mellan 28 och 30 cm. ka
liber, varmed kunna ernås ansenliga resultat i fråga om såväl 
träffförmåga som verkan. Kastelden ·anses ju också allmänt 
såsom den farligaste för ett krigsfartyg, då den ju som mål 
har fartygsbepansringens svagaste del näml1gen däckspansaret 
oeh ä r i stånd att genomslå detta på avstånd, där flackbane
pjäsernas projektiler icke längre äga kraft att genom:bryta 
gördel pan saret. 

I vad angår utvecklingen av detta pjässlag är förutom 
kaliberstegringen icke något särskilt att erinra. De egentliga 
nyheterna äro att hänföra till' uppställningssättet, som i det 
följande kommer att beröras. 

Behovet av svåra haubitser inom Danmarks kustfästningar 
har delvis tillgodosetts genom ett förfarande, som är värt att 
om nämnas. Där har man funnit på den utvägen att förvandla 
äld re omoderna flackbanepjäser till haubitser. Sålunda gjor
des redan för 10 år sedan en provhaubits av en , föråldrad 29 
e111. jä rnkanon, som från en kaliber av 28,,5 cm. urborrades 
t ill 29,3 cm., varefter den refnades med en för kl1sthaubitser 
passande stigning. De vid provskjutningen erhållna ,resultaten 
voro så goda , att omändringen av övriga befintliga dylika ka 
noner genast vidtog. Lavettaget måste naturligtvis helt och 
hå ll et omkonstrueras, men användes till desamma dock v1ssa 
delar av det gamla. Haubitsen benämnes nu 29 cm. järn· 
haubits M/1910. 

Såsom belysande uppgifter angå ende en modern svår han
hi ts avsedd för kustförsvaret må anfö~·as, att en amerikansk 
:10," cm. haubits av nyare modell med en 318 kg. tung projektil 
och m ed en utgångshastighet av 549 m fsek. vid 45 ° elevation 
giver en skottvidd av 17,000 m. . ' 
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J det nu pågående kriget hava även svåra haubitser i en 
förut ej anad utsträckning kommit till användning vid strider 
till lands. Den mångomtalade tyska 42 em. mörsaren har 
ju åstadkommit underverk. Mycket har skrivits om denna 
epokgörande pjäs, men då de uppgifter , som. varit synliga, ~iro 
mycket litet överensstämmande, torde m ed fog kunnä antagas, 
:tU tysk~une varit i stån d a tt beh å lla sin h emlighet. Emeller
tid synas fransmännen hava uppsvarat med en 38 cm. mörsare 
och engelsmännen m ed en cirka 40 cm., båda av hitintills hem
ligh ållen konstruktion . .\ ven amerikanarna hava planer på 
införandet av en 40 cm . h aubits och lär det fin nas e n ny modell 
till en dylik , som skall bliva den t yska 42 cm. m örsaren över
lägsen. 

Av uttalanden i pressen a tt döma skulle fransmännen an
ställt p rov m ed goda resultat med en 52 cm. pjäs. I artillc
ristische Monatsh cfte för juni i å r , där de för övrigt ej tro på 
möjligheten av en dylik pjäs, göras vissa b eräkningar b eträf
fande densamma, som kunna vara av intresse. Med den he
räkningsgrunden, att projektilvikterna förhålla sig till varandra 
som r espektive kalibrars tredje dignetet , komma de till fÖl ~ 
jandc slutsatser, då såsom jämförelsepjäser tagi ts r espektive 
e n 27 cm. haubits och en 34 cm. k. L. 45. Ar den nya pjä
sen en haubits , skulle projektilvikten vara ungefä r 1,080 kg. , 
sprängladdningens vikt omlning 315 kg. och pjäsvikten 30,000 
kg.; är den åter en kanon skulle motsvarande un gefärliga siff
ror vara för projektilens vikt 1,930 kg. , för sprängladdningens 
580 kg. och för pjäsens 241,000 kg., således skulle detta vara 
den allra tyngsta av a lla existerande pjäser - Krupps 40,"~ 

cm. k. L. 50 väger icke hälften så myck et. 

U n der sådana förutsättningar kan man väl icke hålla för 
troligt, att denna jättepjäs är en kanon, om man över huvud 
taget ens kan tro på möjligheten av att ett land skulle lägga 
sig till med en haubits av dylika dimensioner. Orsaken syn es 
för närvarande ofattbar. 
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M edelsuåra kanoner oc h lwllbitser. 

Behovet av medelsvåra kanoner i en kustfästnings bestyck 
ning ökns, i samma mån torpedfartygen givas större deplace-
11H·n t och ti ll. följd härav fartygens antitorpedbåtsbestyckning 
utn~c k hts i fråga om. såväl s tyrka som antal. J de modernare 
kus lnis tningarna ingå dc också ti ll ett avsevärt procenttal. De 
utgöra dessutom , under förutsättning av tillräcklig kaliber och 
po rl t\ en synnerligen värdefull komplettering till de svii ra pji.i
~ern:t vid bekämpande nv slagskepp, dä man tager i b etrak 
tnn de , att en avsevärd de l av den målyta, ett elylikt fa rtyg 
l'rhju cler, b estå r as sådana de lar, som icke äga stö rre mot
>.tandskndl, i:in att dc allvarsamt kunna skadas av de m cdel
wå ra pji:isernas projektiler. Härtill k ommer en krigserfaren
hl'l , som än ytterligare framhäver dessa pjäsers stora betydelse 
fö r kustförsvaret, nämligen den att nästan alla raider mot 
ha m nar, som und er kriget företagits, utförts med huvudsak
ligen mindrevärdiga fartyg. Använda kalibra r växla mellan 
1 \) och 12 cm. , men har cloek visat sig en tendens till samlin g 
kring en kaliber, som h åller sig i närheten av 15 cm. 

I Panamabefästningarnas bestyekning ingå av medelsvårt 
mtillcri: 

12 st. 15 cn1. snabbskjutande k anoner i självsänkande la

' etlagc ; 
a2 st. 15 cm. haubitser, varav dock 16 äro avsedda för 

rörsvar mot landfronten ; samt 

24 st. 12 cm. haubitser, nn tngligen till största delen av -· 
S<' clda för landsiclans försvar. 

Lan tlj"rontpjäser och rörligt lanclj"rontarlilleri. 

Då försvaret av en ku s tfi.islnings landfront numera icke 
>.aso m f"örr egentligen kan sägns vara en uppgift för en inom 
fiis lni ngen uppställd fast bestyckning utan fastmer för den 
fil~ ! n in gen tilldelade be man ni n gen n v in fnnteri u nderstödd av 

1'idsk1-ift i Sjöväsendet. 3 
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fästningens rörliga artilleribestyckning, borde den gamJa be
nämningen landfrontpjäser hädanefter omfatta endast ett för 
svinnande fåtal av de för fästningens försvar avsedda pjäserna . 
Några få fasta flankeringspjäser torde behöva hänföras till 
denna kategori, under det att alla övriga, som så kunna, även 
om förutberedda ställningar för desamma på nämnda front 
finnas, höra vara rörliga och sålunda tillhöra den rörliga be
styckningen. Om landfrontpjäser i dylik inskränkt bemärkelse 
iir sålunda icke mycket att säga, därtill kunna Himpligen avses. 
äldre pjäser, på vilka tillgång alltid torde vara att påräkna. 
Vad åter det rörliga landfrontartilleriet beträtTar ligger det 
vikt uppå, att det motsvarar tidens fordringar, ty landfronten 
är en kustfästnings Achilleshäl och dess fall säkerligen lik
tydigt med fästningens. Anfallet mot och försvaret av en kust
fästnings landfront torde i stort sett komma att gestalta sig· 
på samma sätt som striden om en landfästning, vadan härföl
avsett artilleriförsvar måste anpassas efter den utrustning av 
artilleri, som kan stå till landstridskrafternas förfogande vid 
utförande av anfall mot befästningar. 

En önskelista på olika pjässlag för en kustfästnings rör
liga bestyckning skulle på grund härav och enligt de lärdomar, 
man härutinnan kunnat hämta av det pågående kriget, om
fatta för det första en rörlig svår hanhits för neutralisering i 
möjligaste mån av elden från en anfallandes svåra belägrings
artilleri, då härför icke, åtminstone ej i regeln , för sjöfronten 
avsedda svåra haubitser kunna tagas i anspråk. För det andra 
mera lättrörliga haubitser av 15 och 12 cm. kaliber samt för 
det tredje, förutom ett pjässlag jämbördigt med numera an· 
vänt tungt fältartilleri, även medelsvåra flackbanepjäser av 
cirka 10 till 15 cm. kaliber. Dessa pjäser måste hava en skott
vidd, som uppgår till eller helst överstiger kastpjäsernas vid 
det tunga landartilleriet, på det att möjlighet till dettas ned
kämpande må förefinnas, och en nödvändig förutsättning här
för är, att fästningen förfogar över tillräckliga spaningsorgan 
- flygfartyg och fasta hallonger - för fiendens upptäckande 
och observationer m. m. Till vilket antal dessa olika pjäs-
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typer böra finnas representerade, beror uteslutande på veder
börlig landfronts beskaffenhet. 

I nedanstående tabell lämnas en sammanställning av de 
olika kalibrar av tungt artilleri och belägringsartilleri, som vid 
tiden för krigets utbrott funnos inom de i kriget först delta
gande länderna. 

!-3 O • "'j ~ M l r'oo .., b:l rn '< ~ er ~ '< ::0 (t> 00 o (p o m (Jq ~ ..., 
V a p e n ..... (Jq~ ..... m 

~ (Jq er 

l 
~ (t> .., 

~. ~ c;;· ; · ~ ~· o ::l dYr' ..... o p. ::0 o p. 'P (t> p. 

Fälthärens tunga artilleri: 
-IH15,o H = haub. K = kanon Hf14,97 H 14,9 H 15,5 H 15.o K 12,7 

\21,1 K 10,5 K 10,6 

Belägringsarlille r i: 

K anoner .... .... . ...... ...... 10,5 10,5 9,5 10,671
) 10,16 - -

13,o 12,0 10, 15 o 12,7 - -
14,n1 14,9 12,o') 15,241

) 15,24 - -
l - - 15,52

) 20,58 1
) - - -

l 
Hau bitser och mösare 20,931

) IS,o 12,o 15,o 15,24 - -
21,1 24,o 15,5 20,32 1

) 20,32 - -

l 
28,o 30,5 22,o') 22,86 1

) - - -
42,o - 27,o') - - - -

') .B'öråldrad pjäs. 
') Äldre moderniserad pjäs. 

Huru för närvarande en dylik tabell skulle te sig, har varit 
omöj ligt att utforska, men visst är, att nykonstruktioner 
m assa både utförts och konnnit till användning. 

Luftkanoner. 

Hand i hand med det militära flygväsendets raska utveck
ling har också gått strävandet att åstadkomma för luftfarty
gens bekämpande lämpliga försvarsmedel. 
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Utomlands har även detta strävande omsatts i r esultat i 

stor omfattning och en m ångfald konstruktioner hava kommil 

till a nvän dning. Kalibrarna för luftka nonerna synas växla 

mellan 12 cm . kanonens och kulsprutan s och uppställningen 

mellan elen fasta i mittelpivålavettage till elen m ycket rörliga 

på sy nn erligen l<rafliga och framkomliga automobiler. Eme l

lertid hava i f:.~cklitteraturen under sista året notiserna rörande 

ifrågavarande vapen varit ytterst sparsamma, vare sig detta 

nu har sin oesak i hcmlighå ll~mde av gjorda framsteg inom 

området eller dä ri att utveckl ingen avstannat med anledning 

aY gjorda erfarenheter om att luftkanonen icke motsvarar de 

förväntningar, man från börja n stä llt på densamma. Antag. 

Jigt ~ir dock, att det för stnämnda skälet är det verkliga. 

Om ock numera den uppfattningen alltmera syn es göra 

sig gällande, att fi entliga luftfartygs oskadliggörande b~ist och 

lämpligast bör ~mförtros åt det egna fl ygvapnet, så torde emel 

lertid , vad en kustfästning betrMfar, denna lösning av frågan 

icke stå till buds, då för fästningsfö rsvare t disponibla flyg 

håtar äro allt för värdefulla spanings- och observationsorgan. 

för att man i a llmänhet skulle låta dem uts~ittas fiir risken 

av en alltid m er än vanligt vansldig luftstrid . För en kust

Jästning är an fall från luften synnerligen farligt, på grund av 

den vanligen stora anh opningen inom densamma av sårbara 

anläggningar, som av ekonomiska skäl icke i erförderlig ut

sträckning kunna sk yddas av ett mot luftbomber tillräckligt 

motståndskraftigt pansar. Till följd h~irav torde kustbefäst

ningar bli hä nvisade till att huvudsakligen med andra medel 

h ålla fl ygare på avstånd och härför torde endas t luftkan oner 

kunna påräknas. Önskvärt vore, att samtliga en kustnistnings 

lätta p jäser oc h kulsprutor gjordes anviindbara till beskjutning 

av fl ygbåtar och försågos med hä rför avsedel särskild ammuni 

tion. Under aila omständigheter torde emellertid en kustfäst 

nin g icke kunna undvara ett mindre antal kraftiga stridsaero

plan till unelerstödjande av luftspaning fö r a rtillerield. 

Frågan om skjutförfarande med luftkanoner befinner sig 

för närvarande på försöksstadiet litet vars tädes och torde sna-
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rast inom vårt land böra göras till förem ål för m era ingående 

stud ier och p raktiska försök. Artiklar med intressanta upp· 

slag i ärendet hava i år varit synliga i några tidskrifter, bland 

a ndra majhäftet av Proeecdings och 3. 4. häftet av · artilleri 

l idskri ft. 

B. Uppställningssätt för artilleripjäser. 

Suclm pjäser. 

På samma gång man vid nykonstruktioner av slagfartyg 

a llt mer och m er ökar den svåra b estyckningens kaliber, visar 

sig också en strävan a tt i stor utsträckning öka dc svåra pjä 

sernas a ntal. Den förut använda uppställningen i två- oc h 

trl'-k anontorn har ersatts med dylik i fyr- och t. o. m. fem

ka nontorn , vilken uppställningsform möjliggjorts genom pjä

St'rnas placering i våningar. Den förut framhållna olägen 

heten med trekanon tornen, nämligen att vid bristande sam

tidighe t i avfyrningen ett moment till tornvridning med därav 

fö ljande ä ndring i projektilens utgångsriktning skulle uppst:'\. 

torde sålunda sannolikt a ntingen övervunnits e ller befunnit s 

\·a ra betydelselös. E tt dylikt uppställningssätt för grova ka.st

pj~iser kan naturligtvis ick e vara a tt förorda . På far tygen blir 

dl't ju en nödfallsutväg för att kunna hå lla vikten nere. Ett 

lvt\ kanontorns pjäser äro ej heller likvärdiga med två enka

nontorns. T det förra hin d ra serviserna varandra vi d pjäsens 

lw tjänande och vid riktningen, vi lket förh ållande gör sig än 

mer gällande för mittelkanonen i ett trekanontorn. Härtill 

kommer faran för att vid en träff fl era pj ~i se r kunna bli för 

sa lta ur s tridbart skick. Då man vid kustfi:istningarna ej be

höver taga. någon h änsyn till vikten, måste för dessa enkanon 

lo rnen obetingat vara att föredraga. Uppstä llning i självsän

ka nde lavettage är dock ur artillerislisk synpunkt den bästa. 

Visserligen erbjuda pansartornen ett effektivare skydd för så

\'iil i ni:irhe ten exploderand e p rojektil er som fö r 1uftbombcr. 
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men å andra sidan utgör den i självsänkande lavettage upp
ställda pjäsen ett mål för den anfallandes svåra projektiler 

endast under kortare tidsperioder. Dock torde numera själv
sänkande lavettage höra förses med taksköld tillräckl igt mol· 
ståndskraftig mot flygbomber. Till förminskande av verkan 
från en anfallandes kastpjäser böra såväl flackbanepjäser, vare 

sig de nu stå på öppen vallgång, i självsänkande lavettage eller 
i pansartorn, som även svåra haubitser givas en glesare upp
ställning, än vad hittills varit brukligt. Ä ven så torde det an

ses nödvändigt att ställa alla svåra pjäser, som ej stå i torn, 
så fortifikatoriska skilda från varandra, att verkan av en trätT 
i största möjliga mån må kunna lokaliseras, om man nu inte 

härvidlag kan gå in för det system, varåt krigserfarenheterna 
synas peka, nämligen alt göra allt, som möjligen kan förflyt
tas, rörligt. 

Det nu pågående l<riget har också visat, i vilken utsträck
ning svårt miilleri kan göras rörligt. Sålunda hava pjäser 

från 21 ända till 28 cm. kaliber förflyttats med hjälp av last
djur, 30,,, cm. pjäser medelst motorvagnar och den Kruppska 

42 cm. mörsaren på järnväg. Här har det gällt stora förflytt
ningar och dessa hava kunnat utföras. Varför skulle man 

inte även inom kustfästningar kunna tillämpa dessa Hirdomar? 
Det uppgives , att vid Dardanellerna 30,,, cm. haubitser upp

ställda på motorvagnar konunit till användning. Det har ju 
alltid framhållits och blivit e1·känt, att en kustfästnings sår

baraste del är dess landfront. Ingen möjlighet att vid behov 
öka dennas försvarskraft hm·de därför lämnas oanvänd. Här 

gäller det relativt korta förflyttningar, vilka jämförelsevis lätL 
borde kunna åstadkommas, då de i regel till stor del torde 
kunna verkställas sjöledes. Detta spörsmål synes väl värt att 
hos oss bli föremål för en a ll sidig utredning. 

I Nordamerikas förenta stater äro planer å färde att ge

nomföra ett nytt på järnvägsartilleri grundat system för för
svar av kusten, viktigare städer och strategiska punkter även
som industricentra. Förslaget innebär, att 35,G cm. kanoner 

och 40,(; cm. haubitser slwln uppställas på jiirnvägsvagnar, 
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Iransportabia på det befintliga järnvägsnätet med bispår, där 
. adana äro erforderliga . På de förutnämnda platserna skola 
hdonbäddningar finnas nedlagda och på en dylik skall järn
Yiigsy:Jgnen med pjäs placeras vid skjutning, vilken sålun 
.da iige r rum med pjäsen på vagnen. 

Månne icke ett dylikt modifierat nrtillerifiirsvar skulle 

.liimpa sig för vissa strategiskt viktigare delar av vår kust ? 

M edetsvåra och lätta pjäser. 

Vad angår uppställningssätte t för medelsvårt och lä tt ar

tilleri på sjöfront, så har man där, då de självsänkande lavet

tagen för dylika pjäser icke i större utsträckning kommit och 
nog framdeles ej heller komma till användning, att välja mel
lan uppstä llning antingen i torn eller på öppen vallgång. Enär 

det ieke låter sig göra att bibringa ett pansartorn så stor mot
ståndskraft, att det kan erbjuda ett fullgott skydel mot be
skjutning från grövre medelsvåra pjäser än mindre från även 

de minsta kalihr.arna av svåra, hör uppställning i pansartorn 
-t•j ifrågakomma på platser, där de kunna bliva utsatta för en 
Yiilriklad eld från förut nämnda pjäser. Vid sådana farleder, 

c\Oill äro framkomliga för större fartyg, torde fördenskull torn

uppställningen icke lämpligen med fördel kunna tillgripas, med 
mindre till inloppets försvar finnes tillgång på kraftigt svårt 
mtilleri av sådan talrikhet, att en välriktad eld mot tornen 

mnöjliggöres, eller därest det .svåra artilleriet består a v enbart 
kastpjäser, anordningar finnas vidtagna i fonn av yttre mine
ringa r eller torpedbatterier med förmåga att hålla artillerifar

lyg på ett mot precisionsskjutning hetryggande avstånd. Xro 

dessa betingelser till finnandes, torde med fog kunna påstås, 
att ingen uppställningsform överträffar tornuppställningen i 
!"raga om medgivande av såv~ll eldberedskap som pjäsens ostör

dn betjänande under beskjutning från lätt artilleri vare sig 

fran land eller från sjön, under infanteri- eller kulspruteeld 
"id n~irs trid eller vid anfall från luften. Under sådana för-
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hållanden kommer ifn1gavarande uppställningsform förvisset 

ieke att på länge frångås. 
Det andra uppställningssättet, som, enligt vad förut fram 

hållits, står till buds för det medelsvåra och lätta artilleriet 

å sjöfront, är uppställning på öppen vallgång. Den hittills 

oftast brukliga stela fasta uppställningen i vallavette på öppen 

vn llgång torde numera möjligen anses användbar för tillhaka

dragna skyddade flankeringspjäser, men måste såsom upp

ställningsform för pjäser i frontställning nnses fördömlig, d~\ 

möjligheten att betjäna pjäserna under fientlig beskjutning 

torde få anses i det ·närmaste utesluten. Att efter de senare 

:'\rens snabba utveckling m ed avseende på såväl eldhastighet 

som projektilernas förs törelseförmåga betj iiningarna vid p~\ 

detta sätt uppställda pjäser skulle komma att !ida oerhört, där 

om torde icke vm·a något tvive l. Nödvtindigheten av att i 

sådant fall kunna undandraga sig en tillintetgörande eldöver

lägsenhet ligger sålunda i öppen dag. Den enklaste utväg, 

som härvidlag står till huds, iir att frångå den fasta uppställ 

ningen och göra pjäserna rörlig:1. En för permanenta lmst

befästningar lämplig anordning i detta syfte torde vara föl

jande. Från frontalställningen skola pjäst' rna kunna flyttas 

till en traditorstä Ilning, undandragen eld frå n utonw~1 ra n de

farvatten, men från vi lken dock spärrmineringarna fortf~nande 

kunna bestrykas. Förutom dessa två eldshillningar m åste för 

åstadkommande av skydd mot kasteld finnas ännu en tredje 

ställning, en beredskapsställning, i vilken pji"iserna skola kunna 

hållas fullständigt intakt:1 , t i Ils deras a nv~indni ng i eld~tällning 

nödvåndiggöres . Fordran på cn frontnlshillning är den , att det 

framförvarande farvattnet i sin helhet skall kunna tagas Lilleler 

eld från densamma, och på en beredskapsställning, att den 

ska Il va ra fu ll t bombfast och m cdgiva pj~is emas snabha u t

transportera n de t i Il eldställning. Förbindelsen de olika shill 

ningarna emellan bör förden skull l ~impligen utgöras av jtiru 

vägsspår, på vilka de i s. k. vngnlavettcr uppstiillda pjiiserna 

lätt kunna förflyttas. Mellan dc två sistnämnda ställningarna 

befinner sig traditorställningen. Bes tämm ande för läget av 
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denna ~ir pjäsens bestrykningsvinkel från platsen ifråga, tradi 

torvinkeln , som bör va ra så stor, att den inrymmer så vitt 

möjligt hela spärrmineringen samt dessutom ett vattenområde 

därutöve r av tillräcklig omfattning för kontramin eringsfartygs 

oskad liggörande, innan de hinna fram till spän·en. .Ju när

mare beHistningen ligger segelleden, dess kortare tid tar det 

för ett fartyg att passera det från tradHorställningen bestrykna 

området och kan det i sådant fall vid avgörande ögonblick 

uppstå b ehov av att öka traditorvinkeln och måste då detta 

ske på bekostnad av sl•yddet, i det pjäsen från traditorstälJ . 

ningen m{tste föras fram till ett mindre skyddat traditorläge. 

En dy lik förflyttning bör givetvis ej göras större än vad ända· 

målet oundgängligen kräver. Vagnia vetten måste fördenskull 

vara anordnad för ett snabbt lossande och fastl åsande vid 

underlaget var som h ~ilst på spåret och ej endast på vissa 

föru tbestiimda platser. 
Att enbart med tillämpning av det sålunda sldsserade upp

sliillningssiittet bereda plats för Ptt större anta J pjäsee i en 

kustbefäs tning torde understundom möta vissa oöverkomliga 

sYårigheter, ty de lokala förhållande kunna kräva , att avstån

det mellan en frontal - och en traditorställning m.åste göras 

rt'lativ t stort, vi lket dels medfiir avsevärda kostnader i fortifi 

katorb kt h~inseende, dels kan nllt fiir mycket inkräkta på del 

f"iir h eftistningen tillg~ingliga området. Under sådana förhål 

Jande n erbjuder sig 1."11 liimplig lösning av problemet i en kom 

hin ati on mellan, d. v. s. samtidigt användande av, torn- ocl1 

,·agnup psli"illning, varigen om vinn es ett uppsbllningssätt, som 

icke hl ott m edgiver en god eldverkan utan iiven lämnar el ! 

skydd v~il ~ignat att möjliggöra ett segt försvar. 

Krigserfarenheterna haYa m ed all önskvärd tydlighet pn 

visa t, a U den hitintills inom befästningar oftast förekommande 

anhopningen av ett stort antal pjäser inom ett litet område 

IH<>dfii r d t' n största fara för stridsm edlens allt för snara oskad

liggörande medelst kasteld. Till 11ndvikande h~irav synes nöd 

viindighelen bjuda, att hädanefter endast sådana pjiiser, som 

icke lämp ligen kunna göras rörliga , fastlåsas och detta i möj -
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ligast glesa uppställning, under det att alla övriga böra ingå 
i den av såväl flackbnne- som kastpj~iser bestående rörliga 
bestyckning, som vid ,behov med fördel kan sättas in från plat
ser utom de egentliga befästningarna och på så sätt fylla dc 
uppgifter, som eljest skulle tillkomma inom desamma upp
ställda pjäser. På sådant sätt skapas ett verkligt reservartilleri 
och på dylikt kan tillgången näppeligen bliva för stor. 

I Frankrike har under det nu pågående kriget, som allt
mer antagit karaktären av st~illningskrig, s. k. rörliga fästen, · 
utgå ngna från vapenfabriken Schneider &. C:o, kommit till an· 
vändning. Ett dylikt uppgives bestå av tvenne lavettvagnar, 
var och en för en 20 un. haubits, samt en ammunitions- och 
observationsvagn. Det av dessa tre vag1wr sammansatta tåget 
drages av ett pansrat Jokomoti,· på vanligt järnv~igsspår. Vag
narna äro bekHidda m ed tjocka pansarplattor. Det framhålles , 
att dessa fäst en på grund av sin rörlighet ~iro b~i ttre skyddade 
iin fasta befästningar, att de hastigt kunna insättas på just 
de platser, där de bäst behövas, samt att de lätt kunna an
passas efter stridens växlande förhållanden. Redan tidigare 
funnos i Frankrike pjäser av 12 och 15,r, cm. kaliber uppställda 
på vagnar transportabla på järnvägsspå r. 

De engelska pansarautomobilerna hava ju i pressen rätt 
mycket låtit tala om sig, men någon mera glänsande framtid 
torde desamma dock av uttalandena att döma icke hava fram
för sig. 

C. Projektiler m. m. 

Enligt erfarenbeler efter närmast föregående krig i fråga 
om projektilutrustning för kustartilleriets pj~iser har uppgivits, 
att nämnda utrustning borde utgöras av: 

för de svåra kanonerna brisansgranater och ett mindre 
antal pansargranater; 

för det medelsvåra artilleriet brisansgranater och några 
granatkartescher ; saml 

för det lätta artilleriet brisansgranater och granatkar
tesch er till lika antal. 
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Några nya erfarenheter under det nu pågående kriget, 

0 111 ådaga lagt behovet av större ändringar härutinnan, finnas 
~ 

i stort sett ej att anteckna. En strävan efter att i största möj-
liga m ån minska antal et projektiltyper har sedan flera år gjorl 
.1· (>' "~illand e, då därigenom ammunitionsersättningen skulle un-~ ~ \"') .._,. 

derlättas . Idealet, enhetsprojektilen, torde icke ännu på en 
tid uppnås. Bland nya krigserfarenheter, som möjligen även 
i fraga om kustartill eriets ammunitionsutrustning kunna kom
ma alt utöva ett visst inflytande, är elen, att den förut för fält
artilleriet brukliga utrustningen av 90 c;;, granatkartescher mot 
10 o/o gra nater lär hava befunnits olämplig, och kunna de här
rör a nförda skälen sammanfattas sålunda. Granater hava vi
sal sig åstadkomma avsevärt större verkai1 än granatkartescher 
nwd hänsyn till det moralisk::t inflytandet på en trupp . Visser
ligen förorsaka granatkartescher större manfall i en anfalls
kolonn än granater, men dessa senares skarpa explosioner göra. 
a tl truppernas anfall avstannar och anfallskolonnerna mycket 
hastigare skingras. På grund härav lära numera de förut
niimnda procentsiffrorna omkastats, så att ifrågavarande am
munitionsutrustning består av omkring 90 %. granater och 10 
o/o gran atkartescher. Huruvida denna fördelning är elen allra 
liimpligaste, torde dock starkt kunna ifrågasättas. 

Vid bestämmande av ammunitionsutredningens omfatt
ning hade man för några år seelan inom det amerikanska kust
a rtille riet utgått if rån: 

att ett och samma anfall från sjösidan ej torde fortgå 
liingn· tid ~in två timmar ; 

att ost- och västkusten aldrig samtidigt torde vara utsatta 
för a nfa ll ; och 

att förråelen på hotade platser kunna kompletteras f rån 
(i\Tiga delar av kusten . 

På grund härav hade man .beräknat, att varje batteri hm·cle 
Yara försett med en sådan myckenhet ammunition , att halva 
antalet pjäser kunde vara i strid uneler två timmar. 

Antalet skott pr pjäs varierade från 200 för 8 cm. kanoner 
till ±O skott för 30," cm. ka noner och 50 skott för 30," cm. 
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haubitser. Sedan vissa haubitsbatterier försetts med lätt pro
jektil hade utredningarna för dem något ökats. 

Ammunitionsförråden vid Panamakanalens befästninga1· 
hava emellertid gjorts dubbelt så stora och torde de här rela
terade åsikterna, framförda före nu pågående krigs början , 
numera sannolikt hava undergått väsentlig förändring. 

l Amerika lär man vara betänkt på att förse :30," cm. 
haubitserna med granatkartescher, men synas svårigheter yp
pat sig vid konstruerandet av ett tidrör, som skulle övervinna 
variationerna i Jufttryck m1der banan och den härav lipp
komna ojämna förbränningshastigheten. Granater mot mål 
på land äro åter redan anskaffade för nämnda haubitser. Gra
naterna äro försedda med känsliga spetsrör, enär man funni t , 
att verkan mot landmål blir större, om granaten hinner kre
vera, innan den borrat ned sig i marken. 

l senaste numret av svensk kustartilleritidskrift förekom
mer en artikel av löjtnant Sjökvist, i vilken påvisas den avse
värda ökning i skottvidden, som skulle kunna åstadkommas 
genom val av lämplig form på projektilspetsen. Födattaren 
framhåller visserligen , att .de slutsatser, vartill han kommit, 
Pndast delvis grunda sig på försöksskjutningar och för övrigt 
på mer eller mindre teoretiska undersökningar, men synes 
han vara övertygad om att en »ideah-spets, erbjudande minsta 
möjliga luftmotstånd, hör kunna utexperimenter;1s , och ;w

slutar han sin artikel på följande sätt: 

>> Vad kan man då vinna i skottvidd genom att införa 
dylika långspetsar? För att åskådliggöra detta väljes en mo
dern 30,o Clll. kanon med V O '= 920 m/sek. och p '= :i85,;; kg ., 
en modern 15 cm. kanon med Vo =' 850 m lsek. och P = 45, 0 

kg . samt en ä ldre 24 cm. kanon med Vo = 685 m jsek. och 
P = 21ö kg. För ren t ogivala spetsar skulle då erhållas de 
skottvidder, som nedanstående tabe ll angiver, då utgångsYin
keln iir ;uHagen vara 15° . 
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Spets- Beräknad skottvidd i m. Skottviddsölming i 0 /o 
radie 

i 
30,äcm.k.jli'i cm. k.l24 cm. k. :10,5 cm.k.jl5 cm. k.l:24 kaliber cm. k. 

l 2 17100 10725 11800 - - -

l 3 18950 11850 12800 u lO 8,5 

l 
4 20350 J 2700 13500 19 18 14 

;) 21400 13475 14050 'Y 25 19 _ ;) l 

6 22400 14150 14500 31 3:! 23 

7 23200 14700 14900 l:l5 37 26 

l 
8 23800 15225 ·15300 39 42 2tl 

l 

F ör en spetsradie av 8 kal. vinner ma n sålunda vid mo
derna flackbanepjäser omkring 40 o/o av skottvidden vid an
Yändande av hittills bruklig normaltyp, och redan vid 5 kali
lle rs radie är vinsten 25 %. Vid äldre pjäser med lägre ut
gangshastighet blir vinsten mindre, i exemplet respektive 29 
o(' h 19 ',/,.;, men även denna vinst iir icke att förakta. Men i 
([(~l föregående hava vi sökt påvisa, att man kan erhålla be
tydligt bättre resultat ändå genom att använda Himpligare spets
l'onn ~in ogival. Vid omsorgsfullt vald form torde man otvi. 
\ da k tig l vid en spetshöjd motsvarande 5 kal: s ogiv kunna 
(T hålla omkring 35 7o och motsvarande 8 kal :s ogiv omkring 
50 '/o ökning i skottvidden vid 2 kal:s ogiv för moderna flaek
hanepjiiser , respektive 30 och 40 '?o vid äldre av angiven typ . 

För att jämföra den skottviddsökning vi erhålla på detta 
·'iitt med den, man erhåller vid variation av andra faktorer , 
'a kan omnämnas, att för ovannämnda 15 cm. kanon skulle 
ma n med bibehåll en projektil om. 2 kal: s spetsradie och Vo =-c 
8:)0 m/sek. vara tvungen att öka utgångsvinkeln till omkring 
Ti ' för alt erhålla samma skottvidd som vid 15 o med an vän
clande av projektil med 8 kal:s ren ogiv. Ribehålles utgångs
\ in kel n, skulle man behöva öka utgångshastigheten till 1 ,i100 

•n 'se k., om det vore praktiskt utförbart.>> Av vilken betydelse 
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denna projektilförändring skulle vara för kustartilleriets äldre 
svåra och medelsvåra pjäser, inses sålunda lätt. 

I årets junihäfte n v Zeitschrift fiir das gesamtc Schiess- und 
Sprengstofl'wesen finnes en intressant artikel rörande en av 
den franske majoren Malandrin gjord uppfinning, som till en 
viss grad skulle möjliggöra åstadkommande av en sorts kast
eld med flackbanepjäser. På projektilspetsen har uppfinnaren 
anbringat en platta, som bidrager till ökat luftmotstånd med 
därav följande mera krökt kulbana och sålunda ökad ned
slagsvinkel. Försök utfördes med en 75 mm. kanon och an
vändes därvid plattor av två olika diametrar, 68 och 58 mm., 
som, benämnda respektive P- och L-plattor, lära kunna be
kvämt och hastigt fästas på projektilspetsen. Av dessa voro 
P-plattorna avsedda för avstånd intill 2,500 m. och L-plattorna 
för avstånd mellan 2,500 och 3,500, utöver vilket sista avstånd 
plattorna ej kunna komma till användning. Försöken bekräf
tade riktigheten av Malandrins teori, och försågs det franska 
fältartilleriet med dylika plattor till ett antal motsvarande am
munitionsutrustningen. Såsom ett mått på plattans verkan kan 
anföras, att densamma på 2,000 m. ökade nedslagsvinkeln från 
:3 ° 38' till 7°. Med denna Malandrins ide som utgångspunkt 
har sedermera en annan fransman AJ:ud åstadkommit en ny 
konstruktion, i vilken Malandrins flata platta utbytts mot en 
skålformad hätta bestående av ett antal lameller, sammanhåll
na av ett hand, som när projektilen lämnar mynningen till 
följd av luftmotståndet b1~ister , varvid lamellerna svingas åt
skilts och intaga ett mot projektilaxeln nästan vinkelrätt läge. 

I den nämnda artikeln framhålles dock bland annat, aU 
om man också med hjälp av dessa anordningar kan erhålla 
en mera krökt bana, blir detta dock icke någon verklig er
sättning för haubitselden . Banans uppåtgående gren blir näm
ligen fortfarande flack och kunna pjäserna därför ieke som 
haubitserna uppställas bakom skydd. Om oeh i vilken ut
sträckning dessa uppfinningar utnyttjats i det pågående kriget 
eller vilka resultat man med dem ernått, därom känner man 
för närvarande intet. Sannolikt torde dock resultaten icke 
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hava motsvarat förväntningarna, då fransmiinnen som bekant 
låtit a lla sina förutvarande betänkligheter mot kastpjäsers in
förande fara och i stor utsträckning lagt sig till med dylika. 

Vad angår nyheter i övrigt på projektilkonstruktionens 
område torde höra antecknas försöken med projektiler med 
avsmalnande bas i avsikt att förminska elen sugning, som upp
står bakom projektilen vid dess gång genom luften. I Ame
rika hava skjutförsök utförts med en 57 mm. kanon, men 
ledde desamma ej till åsyftat resultat, varför efter omkonstruk
tion av projektilen försöken skola fortsättas. I Frankrike fanns 
en geviirskula med nämnda form införd, men lär man ansett 
sig nödsakad frångå densamma, enär det visat sig, att den för
orsaka de en allt för bastig förslitning av vapnet. A ven hos 
oss ha r utredning i denna fråga verkställts, men är i densamma 
heslut ännu icke fattat. 

Den redan på 1880-talet framkastade iden att förbättra en 
projektils ballistiska egenskaper genom bibringanclet av största 
möjliga täthet åt materialet, har under senare tiden börjat till
lämpa s. Den ur mineralierna tungsten och volframsyrad järn
oxidul framställda metallen volfram med sin höga specifika 
Yikt 19,13 har härvid förnämligast kommit till användning. 
l Fra n k rike meddelades 1909 patent på en volframlegering med 
större specifik vikt än någon annan känd legering. Materialet 
ansågs med fördel lämpa sig för projektiltillverkning och an
tages, a tt den nya franska gevärskulan, som lär vara omantlacl, 
liiml igen kort med cylindriskt liv och vass spets samt besitta 
en genomträngningsförmåga, som de tyska kanonsköldarna 
icke kunnat motstå, är tillverkad av denna eller liknande lege
ring. A ven till granatkarteschkulor skall detta material funnit 
anviinclning. 

I såväl England som Frankrike har antagits och i stor 
llliingcl anskaffats en för luftkanoner avsedel projektil för an
viindning vid beskjutning av luftskepp. Projektilen utgöres 
av en stålmantel försedel med en sorts hakar med uppgift att 
vid trä ff gripa fast i luftskeppets omhölje. Vid det ryck, som 
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då uppstår, skall ett tändrör bringas i funktion och projektilen 

explodera i · gasbehållaren. · 
Elden från luftkanoner har ofta visat sig hava det tve

eggade svärdets egenskaper, i det att såväl egna trupper som 

annat ofta skadats av nedfallande projektiler eller spr~ing

stycken av dylika. Till förekommande h ~irav har en östen·i

kare konstruerat en särskild projektil , på vilken patent tmcler 

~1r 1915 beviljades. Denna lär hava formen av en granat och 

Yara tillverkad av råhucl och konstläder m ed fastpressad styr

gördel. Den erforderliga vikten och stadgan hava bibringats 

projektilen m edelst flera lager över varandra liggande tunna 

järnringar sammanhållna av långsgående tunna jiirnblecks

remsor. Tändröret är så inriittat, att det, även om träff i 

målet uteblir, bringar projektilen till krevad i luften. Emel

lertid är intet k~int rörande n ågra sorts f'örsiik med projektilen 

i fråga. 
Beträffande frågan om. luftfartygs projektiler i övrigt har 

den utländska facklitteraturen varit myck et fåordig . Förutom 

d e för luftfarkostens egen bestyckning avsedda projektilerna 

och för anfall mot andra luftfarkoster avsedda handgranater 

medföras ju projektiler avseelda att n edsläppas m ot mål på 

jordytan. Av dylika hava egentligen tre olika slag kanunit 

till användning nämligen hrandbomber, sprängbomber och 

granater, av vilka bomberna hava tunnt gods och stor ladd

ning samt äro försedda med känsliga rör för åstadkommande 

:tv omedelbar detonation vid anslag mot jordytan. Granaternit 

hava en sprängladdning, vars storl ek är cirka 20 7o av pro

jektilvikten , samt anslagsrör med fördröj n in g. Vikten av dc 

olika projektilerna är säkerligen mycket olika inom olika län

der o c h ha va h ärutinnan inga andra uppgifte r varit synliga, 

iin att elen i år n edskjutna Zeppelinaren - L Z 77 ·- med

förd e 30 st. 50, 80 och 100 kg :s proj ektiler m ed en samman· 

Lt gd vikt av 1,500 kg. 
Resultaten av en unel ersökning a v en brandbomb, ned

kastad mot staden Trier , finnas ofTentli ggjorda i Chemiker 

Zeitung 191 G och vor o dessa . Bomben hade form en av en 
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/ ,, cm. projektil m ed nedslagsrör och därvid fästad metall

j,apsel inneslutande sprängkapseln , vid vilken isenare ännu 

<'Il kapsel av mjuk m etall innehållande en sprängladdning av 

20 gr. pikrinsyra var f~istad. I övrigt Yar bombens inre fylld 

med en brandladdning om 450 gr. gul fosfor i 8- 10 cm. långa 

fyrl,a ntiga hitar, omflutna av en sockerlösning med förmodad 

end a uppgift att hindra lufttillträde till fosforn. Då vid hom

Jwns explosion fosforbitarna slungas vitt omkring, antändas 

och om edelbart smälta , sålunda hildande en stor .tändande yta, 

torde en dylik brandbomb besitta en stor branclverkan. 

U n der det nu pågående kriget hava förutom minor ii ven 

<'il del n t lä n d ska artillcristiska krigsförnödenheter, bl. a. pro

jektiler , förirrat sig till vårt land oeh hamnat i olika artilleri 

myndigheters händer , d~ir de givil uppslag ti ll nya ideer p:1 

olika områ den . 
Vid behandlingen av proj ektilspörsmål torde en fråga , 

ehuru egentligen icke direkt hörande till detta ämne, höra 

l>ringas på tal , nämligen den om möjligheten att under ett 

k rig kunna ersätta förbrukad ammunition oeh förslitna vapen. 

Den na fråga är för vårt land, som av kostnadsskäl är hän

visat till att hålla mobiliseringsförråden små och reservvap

nen synnerligen Hitt6iknade av den allra största vikt. Åtgär

der för åvägabringande av en industriens krigsberedskap ~iro 

ju också vidtagna oc h är att hoppas , att icke blott statens 

l"ahr iker oeh verkstäder utan även enskilda dylika i största 

möj liga utsträckning sättas i stånd att vid behov utan dröjs

mål kunna sadla om och övergå tiH tillverkning av krigsför

nödenheter och att redan i fredstid behövliga maskiner an

~kaffas ävensom för tillverkningen erforderliga upplag av ma

krialier samlas. 

D. Krut och Sprängladdningar. 

1 fråga om krut som drivmedel i eldrör har på senaste 

tiden i stort sett inga nyheter funnits publicerade. Nitrocellu-

J'idshift i Sjöväsendet. 4 
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!osa- och nitroglycerinkruten äro fortfarande de förhärskande 
och torde väl så bli en avsevärd tid framåt . 

I Ryssland hava under år 1914 intressanta försök utförts 
med förbränning :1v större kvantiteter röksvagt krut. Av för
söken framgick enligt Zeitschrift fur angewandte Chemie: 

att 8- 10 ton röksvagt krut, om det ligger fritt, brinner 
lugnt utan explosion, men att förbränningshastigheten ökas 
med kvantiteten och kan övergå till explosion, om denna upp
går till 50 a 60 ton; 

att om i ett krutförråd en hermetiskt sluten låda inne
hållande röksvagt krut antändes, elden blott långsamt och utan 
explosion sprider sig till övriga lådor; 

att hermetiskt slutna lådor med såväl röksvagt som van
ligt krut kunna upphettas så långt, att lådväggarna förkolna , 
utan att krutet antändes; 

att vid förvaring på samma plats av röksvagt och vanligt 
rökalstrande krut i hermetiska förpackningar självantändning 
i någon låda med röksvagt krut icke föranleder antändning av 
det rökalstrande krutet, därest förpackningen är oskadad; men 
att om elden överföres, givetvis explosion uppstår, vilket ej 
skulle förekomma, om enbart röksvagt krut brunne; 

att i hermetiskt slutet kärl förvarat röksvagt krut lätt an
tändes vid anslag av en 8 mm. kula; 

att om en låda röksvagt krut träffas av en bomb eller 
projektil med även en obetydlig trotylladdning, den sannolikt 
detonerar och samtidigt hela krutförrådet; samt 

att om en dylik låda bringas till detonation av en detona
tor, exempelvis en luflsprängbomb, så föranleder detta med 
nödvändighet även detonation av bredvidstående lådor rök
svagt krut. 

I föregående årsberättelse omnämndes försök inom vårt 
land med krut, vari träcellulosa ingick. Dessa försök äro nu 
avslutade och visade krutet även efter 7 månaders förvaring 
sådana egenskaper, att det kan betecknas som icke blott till
fredsställande utan t. o. m . mycket gott. 
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Att de även i föregående årsberättelse omtalade Månsbo
försiilu~n för framställning av ett av inom landet befintliga rå
varor - ammoniumperklorat med vissa tillsatser - tillverkat 
spriingämne även slagit väl ut, därför talar de nya anlägg
ninga r , som av bolaget gjorts, nämligen en fabrik vid Troll
häWm och en anläggning för granatfyllning vid Månsbo. 

Det .numera allmännast använda militära sprängämnet 
ii r for tfarande trinitrotoluolen, vars uteslutande gasformiga 
explosionsprodukter utgöras av koloxid till över 60 % och så
lunda äro utomordentligt giftiga , då man tager i betraktande. 
de-ls att en halt av 0,"--0, 5 o/o av denna gas i luften är till
rii cklig att döda en människa, som endast en kortare stund 
nödgas inandas densamma och dels att koloxidhalten, därest 
en med trinitrotoluol sprängladdad svår projektil kreverar i 
d t slu tet rum, sannolikt stiger till mångclubhelt denna siffra. 
Trinitrotoluolen anses emellertid ej ur sprängteknisk synpuukt 
vara ideel på grund av en otillräcklig syrehalt med därav föl
jande lägre explosionstemperatur och har därför under senare 
ån~n arbetats på åstadkommande av andra bättre nitrobensol
sam ma nsättningar. Man har sålunda lyckats framställa en 
del nya sprängämnen, som hota att undantränga trinitrotoluo
len. Bland dylika må nämnas den trinitrotoluolen åtskilligt 
överlägsna he.,xanitroclifenylaminen, som till en början visade 
sig obehaglig att handhava, då den förorsakade svåra hudut
shlg, m en som sedermera genom tillsats blivit riskfri i detta 
hiinseende, vidare hexanitrodifenylsulfid, lika beständig och 
stötsäker som trinitrotoluolen, men med 10 % större spräng
verkan och utvecklande en än mer farlig gas än denna, då 
SYavelsyrlighet i stora kvantiteter tillkommer. Ännu större 
spriingverkan lär åstadkommas med hexanitrosulfobenzid, som 
pr m olekyl innehåller 2 atomer mera syre än hexanitrodifenyl
sulfiden . Under försök i Tyskland är framställning av spräng
iimnen medels användande av högnitrerade alifaiiska kolväten, 
oeh Hira goda resultat vunnits med hexanitroetan. 
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E : Kulsprutor och automatgevär. 

Kulspmtor. 

Kulsprutans användning i det nu pågående kriget har va
rit mycket omJattande och stadd i oavbruten tillväxt. De t 
iir maskinen , som även på detta område allt mer och m er går 
att ersätta levande kraft föt uppnåendet av det i detta million 
hicira rnas krig mer än någonsin tillförene eftersträvade målet 
av masseldverkan . 

Beträfl'ande utvecklingen av detta vapen må nämnas, att 
i allmänhet de med särskild gaskanal försedda gasmekanis 
nernn allt mer börjat ersättas m ed d(' ls rekylmekanismer, i 
vilka såväl pipa som slutstycke r ekylera, dels gasmekanismer, 
i vilka endast slutstycket rekylerar, samt att systemet med 
vattenavkylning undanträngt andra system. Vidare har man 
1ill skydd för servisen övergått till att förse kulsprutorna med 
sköldar. På kulsprutornas rörlighet har man börjat ställa allt 
högre fordringar och har motorcykeln visat sig särdeles läm}Y· 
Ii g för åstadkommande härav. Ä ven velocipeder hava som 
transportmedel för kulsprutor konnnit till rätt stor använd 
ning. 

Inom vårt land är som bekant fastställd e~ ny · modelL 
en Schv·<arzlose-kulspruta m ed enbart rekylera.11de slutstycke 
och vattenavkylning. 

Aulonwtgevär. 

Automatgevärens tid synes ännu icke vara kommen och 
torde det kunna ifrågasättas, om den någonsin kommer, dä 
med införandet av ett dylikt vapen måste följ a vittgående änd
ringar på många andra områden exempelvis ammunitionser
sättningens och h ela infanteritaktikens. I vissa länder hava 
dock försök pågått med dylika gevär bland annat i Nordame
rikas förenta stater med ett halvautomatiskt och i Frankrike 
och Belgien med helautomatiska, men m ed vilka resultat är 
icke känt. 
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F. Eldhandvapen. 

Frågan om det svenska armegevärets förändring till ett 
geviir av grövre kalibet~ har under de tre sista åren dryftat<; 
och hava rätt omfattande försök verkställts, . utan att ännu 
något definitivt beslut fattats. Utomlands användes numera 
som bekant kalibrar växlande mellan 7 oeh 8 mm. Av de 
krigföra nde länderna hava exempelvis Franlnike och Öster
ril,;e 8 mm., Tyskland 7,, mm., England 7, 71 mm. och Ryss 
land 7 , Ge mm. gevär, sålunda avsevärt större kaliber än vårt 
gcvii.rs . Förslag om införande av annan kulform dels en kula 
med skarpare spets, dels ock en bakåt avsmalnande s. k. tor
pedkula hava ävenledes framstållts, men ännu ej realiserats. 
Den åsikten har uttalats, att alla dylika förändringar för en 
lid :'\ stadkommer ett svaghetstillstånd, som särskilt nu bör 
undvikas, och vore det för öv rigt icke otänkbart, att frågan 
( fl1l en ombeväpning kunde bliva aktuell , t. o. m . inna n den 
föreslagna gevärsförändringen hunnit genomföras . 

Vid tal om vårt gevär kan omnämnas, att av kustartilleri 
o!l:'icerare rätt ingående försök anordnats för utl'önande av 
liimpligaste form för en siktsldra. Försöken ilro ännu ej av
-;lutade, men lära de resultat, som redan f ramkönnnit, ställt 
sig synnerligen ogynsamma för 6,,, mm. 'gevärets siktskåra. 

Kvstartilleriets beväpning m ed gcvät~ 'i st. f. karhin ar 
som bekant beslutad och torde inom kort komma att genom
föras . Denna ombeväpning torde äga sin .rätt stora betydelse, 
d<t utvecklingen går i elen riktningen, att kustartilleri i stor ul 

slriielm ing beräknas komma att såsom utfallstrupper strida sida 
'id si da med en kustfästnings infanteribemanning. För åstad
kommande av ökning _av det antal geviir, som vid behov skall 
kunna sättas in inom en kustbefästning, har den föreskrift en 
1l.Yligen utfärdats, att yrkespersonal och åven icke vapenföra , 
vilka alltid komma att utgöra en avsevärd del av bemanningen, 
skola meddelas nödtorftig utbildning i gevärets hanterande och 
i sk 1'utnina . o · 
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G. Eldledningsanordningar m. m. 

De ökade skottvidderna samt önskemålet att med de för 
kustförsvaret avsedda svåra pjäserna med deras dyra ammuni
tion kunna i möjligaste mån Q'Öra en inskj'utnino· överflo"diu v h - t"t 

hava medfört, att allt större fordringar ställas på alla för eldens 
ledning erforderliga instrument satnt på · riktmedlen . 

Det mera allmänna inför:mdet av kikarsikten och automa
lisl;;a sikten har i avsevärd grad bidragit till förbättrande :w 
skjutresultaten och ökande av eldhastigheten. 

Ett nytt automatiskt sikte för sjöfrontpjäser, konstruerat 
av kaptenen vid ' kustartilleriet G. Åkerlund, har under året 
prövats genom Kungl. Marinförvaltningens försorg och hava 
proven givit ett gott resultat. Vid hittills utförda sk]'utninc:rar . b 

har med detta sikte automatisk riktning kunnat användas på 
iinda till 40 % längre avstånd än dem, på vilka hos oss förut 
brukliga automatiska sikten ansetts användbara, ett förhål
lande som till icke ringa del får tillskrivas siktets goda meka
niska utförande. Konstruktionen är jämförelsevis enkel och 
iiger korrektionsanordningar, vilka möjliggöra, att man vid 
anv~i.ndandet av detta automatiska sikte bättre än med kust
artilleriets äldre dylika kan med elden föija ett mål. 
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Kungl. Örlogsmannasällskapets tävlingsämnen för år 1917. 

l. Vilka fordringar böra ställas på flottans intende ntur ? 
:2. H ur bör det offensiva minvapnet vara organiserat och 

yjJk<'n materiel erfordras för detsamma ? 
:3. Vilka fordtingar böra ställas på för flottan lämpliga 

undervattensbåtar? 
4. Hur hör drabbningstjiinstcn organiseras å våra l. kl. 

pansarbåtar? 
fi. Vilka erfarenheter, tillämpliga på vår materiel, har 

det nu pågående kriget Jämnat? 
6. Hur bör marin ens flygvapen organiseras och an 

Yii.n das'? 
7. Explosionsmotorer och . deras användbarhet vid flottan ? 
8. Hur skall samverkan m ellan kustartilleriet och infan 

teriet vid kustfästnings bevakning och försvar på lämpligaste 
sätt ernås? 

9. Vilka fordringar böra ställas på våra gniststationer, 
såväl i land som ombord, och huru bör landets gnisttelegraf
vii.sende vara organiserat för att motsvara de ln·av, som ur 
försvarets synpunkt böra ställas på desamma? 

10. Fritt val av ämne li1111ande inom området för Kunal. .. vv t> 

Orlogsmannasällskapets verksamhet. 
Tävlingsskrift bör, åtföljd av förseglad sedel , upptagande 

f" f ~r attarens namn och adress eller ock ett valspråk, vara in-
f.:Iwn ti ll Kungl. Örlogsmannasällskapets sekreterare, Karls 
krona, senast den l nästkommande september. 
. Finner Sällskapet inlämnad tävlingsskrift förtjänt av pris. 

hlldelas fö rfattaren Sällskapets m edalj i silver. Skullc inläm
n~~d skrift anses vara av synnerligen ·utmärkt förtjänst, kan . 
• 1\allskapet besluta att tilldela författaren samma medalj i guld. 
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Tävlingsskrift, som icke kan belönas med pris men likväi 

anses förtjänt av Sällskapets erkiinnande, erhåller på högtids

dagen hedrande omnämnande. 

Skulle den förseglade sedeln, vilken åtföljer skrift, som 

blivit prisbelönt eller erhållit hedrande omnämnande, endast 

innehålla valspråk tillkiinnagives detta under första hiilvten.llv 

november månad i "Post- och Inrikes Tidningar» med anhål

lan att författaren ville till Sällskapet uppgiva namn och adress. 

Såvida författaren av inlämnad tävlingsskrift icke tillkän

nagiver mots a U önska n, förbehåller sig K ung l. Örlogsmanna -· 

sällskapet rättighel att i sin tidskrift offentliggöra densamma .. 

Karlskrona i november 1916. 

Sckrcleroren. 
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Litteratur. 

Handbok i signaleriug av Axel S. Blomgren. Stockholm, Norstedts

förlag, pris häftad 3 kr., inb. 3: 50. Handboken lämnar en synnerligen 

grundlig, redig och klar framställning av signalering med flaggor, se

'naforering och morsesignalering euligt den internationella signalbo

kens bestämmelser med belysande exempel och borde lämpligen kom

ma till användning vid våra signalmatrosers undervisning. 

Rysk-svensk militlit·m·tlbok utarbetad av löjtnanten vid I . 4 "YVad

ner under medverkan av doktor Ekblom. Arbetet har tillkommit i 

syfte att bereda dem, som intressera sig för ryskt militärväsen. möj-

lighet att någorlunda lätt finna sig till rätta med ryska militära ter

mer och 11ttryck. För att begränsa bokens omfång har emellertid myc

ket av intresse måst utlämnas. Huvudsakligen innehåller boken ord,. 

som för armeofficeren äro nyttiga att känna, men ett och annat av in

tresse för marinens befäl förekommer även. 
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Kungjorda patentansökningar. 
(Meddelat genom 'l'h . Wawrinskys Patentbyrå, Stockholm.) 

Datum 
l 

Diarii- l 
nummer 

28fl0 1790/14 

710/16 

lJ /11 1702/15 

451 fl-± 

" 1176f14 

l697 /16 

2053f15 
18/11 1536/14 
2/12 1578/ ' 5 

1743/14 

Uppfinningens art. 

Undervattensflytkropp. A. Andersson, Stockholm 
och Th. Carlandnr, Göteborg. 

Lås- och ledanordning vid hopfällbara båtar. J. 
A. Järvinen, Helsingfors, Finland. 1 

Föremål av järn eller stål med ett skydelande l 
zinkhaltigt metallöverdrag och sätt att anbringa! 
sagda överdrag. C. Mark, Lake Forest, Lake 
Count, III., N ordarnerikas .Förenta Stater. 

Omställningsanordning för växlingsmekanismen 
å automobiler, motorbåtar och dylikt. ('l'illägg 
till patentet n:r 39109). Aktiebolaget Centrali, 
Stockholm . 

Säkerhetsanordning vid brandrör för projektiler. 
Aktiebolaget Bofors-Gullspång, Bofors. 

E lastiskt stöd för rnroplan. Societ<\ Anonyme des 
Etablissements >Nieuport», Issy-les-Molineaux, 
Seine, Frankrike. 

Kompassur. J. H. l'Abbe, Lund, Kristiania, Norge. 
Orienteringsapparat. C. E. Berggren, Uddevalla. 
Hydraulisk fjärrstyrningsanordning. P. Sagberg 

och O. Magne, Kristiania, Norge. 
Anordning för klyvning av luften vid fortskaff

ningsmedel med labil jämnvikt. E. Bunau - ~ 

V m·illa, Paris, Frankrike. 




