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Marinen under sistförflutna året. 

Flottan har fortfarande varit mobiliserad, ehuru under 

året avsevärda inskränkningar av neutralitetsvakten blivit gjor

da och ytterligare ställts i utsikt under år 1918. En värdefull 

tillökning i flottans försvarskraft har vunnits i och med det, 

att pansarbåten Sverige ingått i den rustade flottan. Å andra 

sidan hava icke åtgärder blivit vidtagna för att ersätta den 

materiel, i synnerhet torpedfartyg, som genom tjänstgöring i 

neutralitetsvakten blivit försliten. 

I. 

Marinen vid 1917 års riksdag. 

I överensstämmelse med föregående riksdagars beslut har 

av det år 1914 för nyanskaffning under åren 1915- 1919 av 

krigsfartygsmateriel beviljade anslaget å 32,000,000 kronor på 

f'Xtra stat för år 1918 anvisats ett belopp av 6,400,000 kronor. 

Detta utgör 4 :e anvisningen å det beviljade anslaget. 

På extra stat för år 1918 har riksdagen beviljat ett reser

vationsanslag av 4,200,000 kronor till anskaffning av under

vattensbåtmateriel, för anskaffning av flygbåtsmateriel ett lik

nande anslag av 135,000 kronor och till anordnande av förva

ringsskjul för flygbåtar m. m. ett liknande anslag av 20,000 

kronor. 
Till utvidgning och m odernisering av flottans varv i Karls

krona beviljade 1916 års riksdag på extra stat ett reservations

anslag å 1,350,000 kronor. Av detta anslag har 1917 års riks

dag givit en 2:a anvisning å 275,000 kronor. 
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För anläggning å flottans varv i Karlskrona av en ladd

ningsstation för undervattensbåtars ackumulatorbatterier, för 

utvidgning av tryckluftsystemet vid ingenjördepartementets 

verkstäder därstädes, för förlängning av nämnda departements 

kopparslagarverkstad har på extra stat för år 1918 beviljats 

elt reservationsanslag av 112,500 kronor. 

Till anordnande av en central beklädnadsverkstad för ma

rinen m. m. har riksdagen beviljat ett anslag av 542,000 kro

nor samt därav på extra stat för år 1918 anvisat såsom reserva

tionsanslag ett belopp av 250,000 kronor. 

För uppförande av en torpedförrådsbyggnad vid flottans 

sta tion i Stockholm har på t'xtra stat för år 1918 beviljats ett 

reservationsanslag av 81,900 kronor . 
. En 2:a anvisning, för år 1918, å 120,000 kronor har gjorts 

å det av riksdagen år 1916 beviljade anslaget å 360,000 kronor 

till anordnande av en örlogsdepå vid Göteborg. 

För anskaffning av övningsmateriel och förläggningsinven

tarier för Hemsö kustartillerikår har på extra stat för år 1918 

beviljats ett reservationsanslag av 115,000 kronor. 

För anskaffning av materiel m. m. för marinens flyg

väsende har på extra stat för år 1918 beviljats ett reservations

anslag av 300,000 kronor. 
Till täckande av under år 1916 förskjutna kostnad er för 

tryggande av rikets neutralitet i fråga om sjöförsvaret har be

viljats ett förslagsanslag, högst 15,793,448 kronor ; samt 

för ersättande av det år 1916 till sjöförsvarets stärkande bevil

jade belopp ett reservationsanslag av 2,956,050 kronor. 

Till hickande av kostnader för tryggande av rikets neu

tralitet har å extra stat för år 1918 beviljats ett förslagsanslag 

högst 8,600,000 kronor med r~itt att under 1917 disponera ·ne

del av anslaget. Beloppet jämte förut för samma ändamål 

beviljade 3,000,000 kronor uppföres å ett gemensamt förslags

anslag högst 11 ,600,000 kronor å extra stat för år 1918. 

Till bestridande av kostnader för förstärkning av visst för

råd har å extra stat för år 1918 beviljats ett förslagsanslag högst 

900,000 kronor. 
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Till bestridande av kostnader för materielanskaffningar, 

för vilka medel redan blivit av Kungl. :\1aj:t anvisade, har å 

extra stat beviljats ett förslagsanslag högst 2,000,000 kronor. 

Till upprensning av viss farled har på extra stat för år 

1918 beviljats ett reservationsanslag av 165,000 kronor. 

För bestridande av kostnaderna för löneförbättring för 

lärarepersonal vid sjökrigsskolan, skeppsgosseskolan och na

vigationsskolorna har anvisats på extra slat för år 1918 ett för

slagsanslag av 27,000 kronor. 
För beredande av krigstidstillägg och krigstidshjälp un

der år 1917 åt befattningshavare i statens tjänst har å extra 

stat för år 1918 såsom förslagsanslag uppförts 2,300,000 kronor. 

II. 

staterna för år 1918. 

Departementet. 

I särskild proposition angående reglering av avlöningsför

hållanden m. m. för befattningshavare inom statsdepartemen

ten hade föreslagits en höjning i det för sjöförsvarsdepartemen

tets avdelning av Kungl. Maj :ts kansli och kommandoexpedi

tion uppförda ordinarie anslaget från anslagets föregående be

lopp 40,4(}0 kronor till 69,900 kronor, vilken anslagsökning 

29,500 k110nor av riksdagen bifölls. 

Jfarinförualtningen och morinstaben. 

Marinförualtningen. För uppförande å ordinarie stat ay 

ytterligare en kemist i ämbetsverket har beviljats 4,000 kro

nor, varigenom staten, förut 133,000 kronor, ökats till 137,000 

kronor. 
På extra stat har för år 1918 anvisats: 

dels till beredande av fyllnad i den i marinförvaltningens 

stat uppförda anvisningen till vikariatsersättning, arvoden till 
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extra ordinarie tjänstemän och biträden samt renskrivnings

kostnad m. m. ett förslagsanslag, högst 6,300 kronor; 

dels ock till anställande av två extra revisorer i marinför

valtningen och till förstärkning jämväl i övrigt av arbetskraf

terna å revisions- och bokslutskontoren därstädes ett förslags

anslag, högst 9,650 kronor. 

Marinstaben. Sedan riksdagen under tre år i följd på 

extra stat anvisat ett belopp av 3,000 kronor till bestridande 

av en extra biträdesbefattning i marinstaben, har befattningen 

nu kommit på o-rdinarie stat, genom att marinstabens anslag 

förut 3,000 kronor, ökats m ed 4,000 kronor till 7,000 kronor. 

Chefen för marinstaben had e som kompetensvillkor för tjänstens 

innehavare föreslagit genomgången utbildning för anställning 

såsom marinunderintendent I fråga härom uttalade riksdagen 

såsom sin mening, att det av marinstabschefen ifrågasatta kom

petensvillkoret läntpligen synes böra uppställas, särskilt med 

hänsyn till det ifrågavarande befattningshavare åliggande ar

betel med verkställande av kostnadsberäkningar och andra ut

redningar av ekonomisk art. 

U ndervisningsverken. 

Sjökrigsskolan. Med anledning av behovet att uppdela 

undervisningen i sjökrigsskolan i paraHelklasser har anslaget 

till skolan, förut 45,497 kronor, höjts med 2,572 kronor till 

48,069 kronor. 

Flottan. 

Avlöningar, ersättningar m. m. Riksdagen har godkänt 

nya stater för flottans officerskår, för flottans underoiTicerskår, 

l'iir flottans sjömanskår samt å dagavlöning till officerare och 

underofficerare vid flottan ävensom för mariningenjörkåren 

och för marinintendenturkåren och i riksstaten för år 1918 ökat 

förslagsanslaget till avlöning för flottans kårer och stater förut 

5,943,656 kronor med 398,313 kronor till 6,341,969 kronor. 
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staten för officerskåren, förut 802,240 kronor, har ökats 

med 50,840 kronor till 853,080 kronor. Den upptager en ök

ning av: 

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

kommendörkapten av 2 :a graden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 

kaptener av l :a klassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 

kaptener av 2 :a klassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 

löjtnanter .... . ......... - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

underlöjtnanter och fänrikar 2 

Summa 18 

Antalet officerare i de olika graderna komma härigenom 

att bliva lika med det i planen för år 1918 upptagna med 

undantag därav, att antalet kommendörkaptener av 1 :a graden 

ökats med l och antalet kaptener av 1 :a klassen undergått 

motsvarande minskning. Anledningen härtill är, att behovet 

av regementsofficerare sedan år 1914 väsentligen ökats. 

I enlighet med av riksdagen förut godkända beräknings

grunder har underofficerskåren ökats m ed följande antal be · 

ställningar, nämligen: 
flaggunderofficerare .... . ... ... ................. . ... . 4 

underofficerare av 2 :a graden 10 

Summa 14 

varigenom staten, förut 881,130 kronor, ökats med 17,400 kro

nor till 898,530 kronor. 

I staten för sjömanskåren har medgivits en ökning i enlig

het med 1914 års plan , som betingas av en jämn fördelning 

under återstående delen av femårsperioden 1915·- 1919 av de 

nya löner , som därunder skola uppföras å kårens stat. Ök

ningen utgöres av 100 löner, så att antalet löner i 1918 års 

stat uppgår till 4,300. Staten, förut 2,405,537: 50 kronor, har 

ökats med 259,952 : 50 kronor till 2,665 ,490 kronor. Förutom 

på grund av de 100 nya lönerna beror ökningen på en höjning 

av de för uppmuntringspenningar, inkvarteringsbidrag och lö

netillägg beräknade beloppen. 



-- 6-

~tJ:ariningenjörkårens stat, förut 279,455 kronor, har ökats 

med 14,325 kronor till 293,780 kronor, utgörande kostnaderna 

för en personalöl,ning av en marindirektör av l :a graden och 

en torpedingenjör. 
Marinintendenturkårens stat, förut 291,365 kronor har 

ökats med 30,145 kronor till :321,510 kronor. 
Ehuru antalet intendenter icke hänned undergått någon 

förändring hava lönevillkoren förbättrats, d~irigenom att 3 nya 

förste marinintendentstjänster tillkommit, av vilka 2 med av

löning i likhet med kommendörkapten av l :a graden, vidare 5 

marinintendenter av l :a graden, l :a löneklassen och 2 marin

inten denter av l :a graden, 2 :a löneklassen, under det att an

talet marinintendenter av 2:a graden minskals med 7 och ma

rinunderintendenter med 3. 
Ordinarie anslaget till avlöning för flottans kårer och sta

ter blir för år 1918 sammanlagt 6,341,969 kronor. 

Förslagsanslaget till ersättning för rustning och rotering 

har minskats med 700 kronor , från 5,000 kronor till 4,300 

kronor. 
J ntendcnturen. Reservationsanslaget till beklädnad åt sjö-

mans- och skeppsgossekårerna förut 524,451 kronor har ökats 

med 30,761 kronor till 555,212 kronor, varjämte på extra stat 

för år 1918 beviljats ett förslagsanslag , högst 111,000 kronor · 

till förstärkning av ordinarie reservationsanslaget till beklädnad 

åt sjömans- och skeppsgossekårerna. Sistnämnda anslag är 

avsett atl )11Öta de till följd av kriget stegrade materialpriserna 

och jämväl behövligt på grund av den minskning i antalet 

vakanser, vilken åstadkommits därigenom, att manskap efter 

tilländalupen tjänstetid kvarhåltas i tjänst. 
Förslagsanslaget till n n turaunderhåll åt personal vid flot

tan, förut 2,092,236 kronor, har ökats med 29,423 kronor till 

2,121,659 kronor, varjämte till förstärkning av ordinarie för

slagsanslaget till naturaunderhåll å t personal vid flottan på 

extra stat för år Hi18 beviljats ett förslagsanslag, högst 424,300 

kronor. Sistnämnda anslag har tillkommit på grund av svå

righeten att vid tiden för anslagens beviljande kunna bedöma 

Il 
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portionsprisen år 1918, och beloppet utgör 20 o/o av ordinarie 

anslagets belopp. 

Nybyggnad och underhåll. Reservationsanslaget till flot

tans nybyggnad och underhåll, förut 3,035,950 kronor, har 

ökats med 126,950 kronor till 3,162,900 krono·r. Då flera fak

torer, som skulle kunna inverka på bestämmandet av en revi

derad normal underhållsplan för flottan under år 1918, voro 

under utredning, hade vid beräkningen av medelsbehovet un

der denna anslagstitel den för 1914 års riksdag framlagda pla

nen blivit följd med några smärre undantag. 

Övningar. Med hänsyn till nu rådande förhållanden har 

i riksstaten för år 1918 reservationsanslaget till flottans krigs

beredskap och övningar förut 3,550,000 kronor höjts med 

278,000 kronor till 3,828,000 kronor, varjämte riksdagen till 

förstärkning av ordinarie reservationsanslaget till flottans krigs

beredskap och övningar på extra stat för år 1918 beviljat ett 

förslagsanslag högst 380,000 kronor, d. v. s. 10 % av det ordi

narie anslagets belopp. 

J( ustartilleriet. 

Avlöning. Förslagsanslaget till avlöning för kustartilleri

els personal, förut 1,547,127 kronor, har ökats med 69,599 kro

nor till 1,616,726 kronor. Den personalökning som i samband 

härmed godtagits utgör: 
kapten av 2:a klass . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 

löjtnant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 

underlöjtnant (fi.i.nrik) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 

underofl'icer av l :a graden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 

manskap i l :a lönegraden ......... ·... . . . . . . . . . . . . . . . . 12 

Intendenturen. Reservationsanslaget till beklädnad åt kust

artilleriets manskap, förut 142,400 kronor, har ökats med 400 

kronor till 142,800 kronor, varjämte på extra stat för år 1918 

beviljats ett förslagsanslag, högst 28,600 kronor till förstärkning 

av ordinarie reservationsanslaget till beklädnad åt kustartille

riets manskap. Det extra anslaget utgör 20 % av det ordinarie. 
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Förslagsanslaget till naturaunderhåll åt personal vid kust· 

atiilleriet, förut 581,700 kronor, har ökats med 400 kronor till 

582,100 kronor varjämte på extra stat för år 1918 beviljats ett 

förslagsanslag, högst 116,400 kronor till förstärkning av ordi

narie förslagsanslaget till naturaunderhåll åt personal vid kust

artilleriet. 
Nybyggnad och underhåll. Reservationsanslaget till un

derhåll av kustartilleriets byggnader och materiel, förut 527,300 

kronor, har ökats med 26,050 kronor till 553,350 kronor. 

Övningar. Reservationsanslaget till kustartilleriets krigs

beredskap och övningar, förut 472,800 kronor, har ökats med 

19,800 kronor till 492,600 kronor i enlighet med förut god

tagen plan, varjämte på extra stat för år 1918 beviljats ett 

förslagsanslag, högst 200,000 kronor, till förstärkning av ordi

narie reservationsanslaget till kustartilleriets krigsberedskap och 

övningar. 
Reservationsanslaget till krigsövningar vid kustfästningar

na, förut 15,000 kronor, har ökats med 5,000 kronor till 20,000 

kronor. 

Flottan och kustartilleriet. 

I enlighet med förut godtagen plan för upprättandet av 

reservstat för marinen har förslagsanslaget till reservstat för 

marinen i 19,18 års riksstat höjts med 8,689 kronor, från 20,368 

kronor till 29,057 kronor. 
I liksstaten för år 1918 har uppfötis ett ordinarie förslags

anslag å 65,500 kronor till anställnings- och avskedspremier 

vid marinen, varjämte på extra stat för samma år beviljats till 

extra rekryteringsbidrag vid marinen ett förslagsanslag av 

50,000 kronor, till rekapitulationspremier vid marinen ett för

slagsanslag av 50,000 kronor samt till åtgärder för civilanställ

ning av uttjänst manskap vid marinen ett förslagsanslag av 

10,000 kronor. 

Handeln. 

Lots- och lyruiisendet. Förslagsanslaget till lots- och fyr

inrättningen med livräddningsanstalterna, förut 3,649,774 kro

nor har minskats med 6,700 kronor till 3,643,074 kronor. 
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Undervisningsanstalter för sföfart samt nautisk-meteorologiska 

byrån. 

Anslaget till navigationsskolorna förut 184,220 kronor har 

ökats med 1,400 kronor till 185,620 kronor. 

Ordinarie anslag. 

l. Marinen. 

A. Departementet. 
Ökning. :Minskning. 

Departementschefen . . . . 17,000:-

Departementets avdelning 

av Kungl. Maj:ts kansli 

och kommandoexpedi-

tionen ......... . ... . 69,900:- 29,500:-

Säger för departementet 86,900:-

B. Marinförvaltningen och marinstaben. 

Ökning. Minskning . 

Marinförvaltningen ... . . 

Marinstaben .......... . 

Säger för marinförvaltnin

gen och marinstaben .. 

137,000:-
7,000:-

144,000:-

4,000:-
4,000:-

C. U nderuisningsverken. 

Sjökrigshögskolan, reser-

vationsanslag 

Sjökrigsskolan, reserva-

tiansanslag ......... . 

Skeppsgosseskolan ..... . 

Marinintendentskolan, re-

servationsanslag ..... . 

27,225:-

48,069:-
29,720:-

9,100:-

Ökning. 

2,572:-

Minskning. 

------------------------------------Säger för undervisnings-

verken 114,114:-

Transport 345,014:-
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Transport 345,014:-

D. Flottan. 

Avlöningar, ersättningar m. m.: 
Ökning. Minskning. 

Avlöning för 
flottans kå
rer o. stater, 
förslagsan-
slag .. ... . 6,341 ,969:-

Ersättning för 
rustning o. 
rotering, för-
slagsanslag ±,300:- 6,346,269:- 398,313:-

-------

l ntendenturen: 

Beklädnad åt 
sjömans- o. 
skeppsgosse
kårerna, re
servationsan-
slag . . . . . . 555,212:-

N a turaunder
håll åt per
sonal vid flot
tan , förslags-
anslag ... . 2,121 ,659:- 2,676,87 1:- 60,184:-

Nybyggnad och underhåll : 

Flottans nybyggnad och 
underhåll , reservations-
anslag . . . . . . . . . . . . . . . 3,162,900:- 126,950:--

Övningar: 

700:-

Flottans krigs
beredskap o. 

~----------------------
Transport 345,014:-

övningar, re
servationsan-

- 11 

Transport 345,014:-,--

slag .... . . 3,828,000:-

Sjöbevärin
gens avlö
ning och be
klädnad m. 
m. , förslags-

Ökning. Minskning. 

anslag . . . . 914,789:- 4,742,789:- 278,000:-

A. r till eribelwv: 

Skjutförsök och inskjut

ning av kanoner, reser-
vationsanslag . ....... , 40,000:-

--------------------------------------------Säger för flottan 16,968,829 :-

E . Kustartilleriet. 

Avlöning: 

Avlöning för kustartilleri
ets personal, förslagsan-

Ökning. Minakning. 

slag .. . . . . . . . . . . . . . . . . 1,616,726:- 69,599:-

Intendentur en: 

Beklädnad åt 
kustartilleri
ets manskap, 
reservations-
anslag . . . . 142,800:-

Naturaunder
håll åt per
sonalen vid 
kustartilleri-

Transport 17,313,843:-
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Transport 17,313,843:-
Ö k n in g. .M:insknin g. 

et, förslagan-
slag .. . . . . . 582,100:- 724,900:-- 400:-

Nybyggnad och underhåll: 

Underhåll av kustartille

riets byggnader och ma

teriel, reservationsanslag 553,350:- 26,050:-

Övningar: 

Kustartilleri
ets krigsbe

redskap och 

övningar, re

servationsan-
slag .. . . . . . 492,600:-

K ustartilleri

beväringens 
av löning o. 

beklädnad 
m. m., reser

vationsanslag 430,000:-

Krigsövningar 

vid kustfäst
ningarna, re

servationsan-
slag 20,000:- 942,600:- 24,800:-

Säger för kustartilleriet 3,837 ,576:-

F. Flottan och kustartilleriet. 

Ökning. Minskning. 

Reservstat för marinen , 

förslaganslag . . . . . . . . 29,057:-

Transport 21 ,151,419:-
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Transport 21,151,419:-

Anställnings- och av-

skedspremier vid mari

nen , förslagsanslag .... 

Säger för flottan och 

kustartilleriet ....... . 

65 ,500:-

94,557:-

H. Diverse. 

Ålderstillägg, förslagsan- . 

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

Ersättning åt officerare, 

ingenjörer och inten-

denter under anstä11-

ning eller kommende-

ring utrikes, reserva-

tionsanslag . . .. ..... . 

Resestipendium åt läkare 

vid marinläkarkåren, 

reservationsanslag .... 

Rese- och trak taments-

penningar, förslagsan-

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

Flyttningshjälp, förslags-

anslag . . .. . ... ... . . . 

42,000:-

15,000:-

2,000:-

55 ,500:-

11,000:-

Sjukvård för marin en, 

förslagsanslag . . . . . . . 140,960:-

Uppvärmning, belysning, 

ren hållning samt tvätt-

och badinrättningar, 

förslagsanslag . . . . . . . 350,000:-

Sktivmaterialier och ex-

penser m. m., förslags- . 

anslag . . . . . . . . . . . . . . 140,000:-

Ökning. Minskning. 

Ökning. Minskning. 

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

Transport 21,245,976:-
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Transport 21,245,976:-

Utgivande av läroböcker, 
beskrivningar, regle
menten och instruktio-
ner 1n. n1. . ... ... .. . 

Tryckningskostnader, för-
slagsanslag .... . .... . 

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

25,000:-

25,002:-
22,254:-
75,000:-

Säger för diverse 903,716:-

Säger för marinen 22,149,692:-

:2. Handeln. 

Sjökarteverlcet. 

Sjökarteverket: 

Bestämt an-
slag 4 7,800:-

Förslagsanslag 5,000:
Reservations-
anslag 49,000:- 101 ,800:-

Lots- och fyrväsendet . 

Lots- och fyrinrättningen 
med livräddningsanstal
terna, förslagsanslag: 

Direkt anvis-
ni ng 

Friheter 

.. .... 3,642,665:-
405:-

Ökning. Minskning. 

83:-

Ökning. Minskning. 

Ökning. Minskning. 

6,700:-Ersättningar 4:- 3,643,074:-
--------------------------------------------

Transport 22,149,692:-
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Transport 22,149,692:-

Undervisningsanstalter för sJöfart samt Nautisk-Meteorologiska 
byrån. 

Undervisningsanstalter för 
sjöfart: 

N avigatians-
skolorna . . 185,620:-

Navigations
lärar kursen, 
reservations-
anslag . . . . 2,200:- 187,820:-

------
Nautisk-meteorologiska 

byrån: 

Bestämt an-
slag 10,000:-

Reservations-
anslag . . . . 16,100:-

Ålderstillägg för persona
len vid undervisningsan
stalterna för sjöfart och 
nautisk- meteorologiska 
byrån, förslagsanslag .. 

26,100:-

13,000:-

Säger för handeln 3,971, 794:--

Summa ordinarie anslag 26,121,486:-

Extra anslag. 

l. .1\llarin.en.. 

Ökning. Minskning. 

B. Marinförvaltningen och marinstaben. 

Vikariatsersättning m . m . i marin-
förvaltningen, förslagsanslag, 
högst .. . ... . . .. ............. . 6,300:-

Transport 26,121,486:-
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Transport 26,121,486:-

Förstärkning av arbetskrafterna i 

marinförvaltningen, förslagsan-

slag, högst . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,650:-
~~------------------~--------------

Säger för marinförvaltningen och 

marinstaben ................. . 

D. Flottan. 

. l u/ ö ni ng, ersättningar m. m.: 

Extra lönetillägg för år · 1917, för-

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

Krigstjänstpremier till visst man

skap och vissa värnpliktiga vid 

15,950:-

500:-

flottan , förslagsanslag . . . . . . . . . 200,000:- 200,500:--

l ntendenturen: 

Förstiirkning av reservationsansla

get till beklädnad åt sjömans- och 

skeppsgossekårerna, förslagsan-

slag, högst . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 ,000:

Förshirkning av förslagsanslaget till 

naturaunderhåll åt personal vid 

flottan, förslagsanslag, högst 424,300:- 535,300:-

Nybyggnad och underhåll: 

Krigsfartygsmateriel, reservations-

anslag ...................... 6,400:000:-

U ndervaltensbåtsmateriel, reserva-

Lionsanslag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,200,000:-

Flygbåtsmatetiel, reservationsan-

slag . . .. . ................... . 135,000:-

Förvaringsskjul för flygbåtar m. m., 

reservationsanslag ...... . .... . 20,000:-

Transport 26,137,436:-
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Transport 26,137,436:-

Utvidgning m. m. av flottans varv i 

Karlskrona, reservationsanslag .. 

Tankpråmar för oljetransport, re-

servationsanslag ...... . ...... . 

Laddningsstation m. m. vid flottans 

varv i Karlskrona, reservations-

anslag ...................... . 

Central beklädnadsverkstad för ma

rinen m. m., reservationsanslag .. 

Transportmedel för flottans varv i 

Karlskrona, reservationsanslag .. 

Kolpråm för flottans varv i Karls

krona, reservationsanslag 

Kajbyggnad vid floHans station i 

Stockholm, reservationsans lag .. 

Torpedförrådsbyggnad vid flottans 

station i Stockholm, reservations-

anslag . . . . .................. . 

Transportmedel för flottans varv i 

Stockholm, reservationsanslag . . 

Motorbåt för skeppsgossekåren i 

Marstrand, reservationsanslag .. 

Örlogsdepå vid Göteborg, reserva-

tiansanslag 

Övningar: 

Förstärkning av reservationsansla

get till flottans krigsberedskap 

275,000:-

72,080:-

112,500:-

250,000:-

30,100:-

25,000-

21,850:-

81,900:-

50,500:-

11,500:-

120,000:- 11,805,430:-

o. övningar, förslagsanslag, högst 380,000:- 380,000:-

Artilleribelwu: 

Nya kärnrör för kanoner vid flot-

tan , reservationsanslag ....... . 60,000:-

Tubkanoner för flottan, reserva-

tionsanslag .................. . 37,500:-

Transport 26,137,436:-

Tidskrift i Sjöväsendet. 2 
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Transport 26,137,436:-

Kanoner och kulsprutor i reserv, 
reservationsanslag . . . . . . . . . . . . 122,500:

Förbättring av projektilutredningen 

för pansarbåten Oscar II, reserva-
tionsanslag . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,000:

Förbättring av projektilutredningen 

för pansarkryssaren Fylgia, re
servationsanslag . . . . . . . . . . . . . . 155,000:

A vståndsmätningsinstrument för ja-
gare, reservationsanslag . . . . . . . . 22,500:-

Båtmateriel för flottans måldepå i 

Stockholms skärgård, reserva-
tionsanslag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23,000:-

Luftkanoner till skydd för viss an-
läggning, reservationsanslag . . . . 290,000:- 810,500:-

Torped- och gnistsignalmateriel m. m.: 

Torpeder i reserv, reservationsan-

slag ......... ......... ..... . . 50,000:-

Torpedsikten m. m. å jagare, reser-
vationsanslag ............. .. . 16,200:-

Nätsaxar till torpeder, reservations-

anslag .............. .. · · · · · · · 25,000:-

Ombestyckning av två jagare, reser-
vationsanslag ................ . 57,900:-

Ökning av två jagares torpedutred-

ning, reservationsanslag .... . .. . 63,000:-

Gniststationer för vissa fartyg , re-
servationsanslag .. .......... . . 12,000:-

Kraftigare gniststationer för vissa 
fartyg, reservationsanslag ..... . 55,250:-

Reservmateriel för marinens gnist-
stationer, reservationsanslag . . . . 40,000:-

Transport 26,137,436:-

-19-

Transport 26,137,436:-

Provningsanstalt för gnistmaterie-

len, reservationsanslag . . . . . . . . 28,000:-

Försök med torped-, gnist- och flyg-

materiel r eservationsanslag. . . . . . 35,000:- 382,350:-

M inväsendet: 

Min materiel, reservationsanslag 167,000:-

Kontraminmateriel, r eset-vatiansan-

slag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206,500:

Bevakningstelefonkabel för Karls-

krona station, reservationsanslag 100,000:- 473,500:-

Säger för flottan 14,587,580:-

E. Kustartilleriet. 

Intendenturen: 

Förstärkning av reservationsansla

get till beklädnad åt kustartilleri

ets manskap, förslagsanslag, högst 

Förstärkning av förslagsanslaget till 

naturaunderhåll åt personal vid 

kustartilleriet, förslagsanslag, 

högst . . . .................... . 

Nybyggnader och underhåll: 

Täckande av överbetalning å reser

vationsanslaget till underhåll av 

kustartilleriets byggnader och ma

teriel för år 1916, förslagsanslag, 

28,600:-

116,400:-

högst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119,044:

Mässbyggnad för underofficerare 

och manskap Yicl Oscar-Fredriks-

borg m. m., reservationsanslag. . 110,000:-

Transport 40,725,016:-

145,000:-
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Transport 40,725,016:-

Kolgårdar i Vaxhohns fästning , re-
servationsanslag . . ... . ... . . . . . 

Inredning av det s. k. Fredriksborgs
tornet i Vaxholms fästning , reser-
vationsanslag ... . ............ . 

Förändring av torpedbatteriet vid 
Oxdjupet, reservationsanslag .. . . 

E lektrisk belysning i b efästningar 
m. m. å Oscarsvärn, reservations-
anslag ............ . ......... . 

Förrådsskjul för Karlskrona fäst
n ings äldre rörliga bestyckning, 
r eservationsanslag ... ... ..... . . 

Transportpråmar för Karlskrona 
fästning, r eservationsanslag .... 

Förrådsbyggnad för förl äggningsin
ventarier m . m. vid Älvsborgs 

fästning, reservationsanslag .... 

Övningsmateriel m. m. för Hemsö 
kustartillerildr, reservationsan-
slag . ... . ............. .. .... . 

Övningar: 

24,900:-

12,000:-

13,650:-

29,500:-

18,000:-

32,000:-

15,700:-

115,000:- 489,794:-

Förstärkning av reservationsansla
get till kustartilleriets krigsbered
skap och övningar, förslagsanslag, 
högst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200,000:-

Lega och furagering m . . m. för 
hiistar vid kustartilleriet, förslags-

anslag, högst . . . ..... .. · · · · · · · 50,000:- 250,000:-

A.rtilleribehou: 

Nya k ärnrör för kanoner vid kust-
befästningarna, reservationsanslag 31,250:-

Transport 40,725,016:-
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Transport 40,725,016:-

E ldhandvapen för 
reservationsanslag 

Minväsend et: 

kustartilleriet, 

Permanenta mineringar vid kustbe
fästningarn a, reservationsanslag 

Telefonmateriel för bevakningsän
damål vid Älvsborgs fästning , re-

' 
33,000:-

120,000:-

64,250:-

servationsanslag . . . . . . . . . . . . . . 30,000:-- 150,000:-

Säger för kustartilleriet 1,099,044:-

F. Flottan och lmstartilleriet. 

Extra rekryteringsbidrag vid marinen, förslagsan-
slag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,000:-

Rekapitulationspremier vid marinen, förslagsan-
slag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,000:-

Atgärder för civilanställning av uttjänt manskap 
vid marinen, förslagsanslag . . . . . . . . . . . . . . . . 10,000:-

Materiel m. m . för marinens flygväsende, reserva-
tionsanslag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300,000 :

Viss artillerimateriel för flottan och kustartilleriet, 
reservationsanslag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94,500:-

Säger för flottan och kustartilleriet 504,500:-

G. l(ostnader för tryggande au rikets neutralitet. 

Neutralitetskostnader under år 1916: 

Täckande av under år 1916 för
skj utna kostnader för tryggande 
av rikets n eutralitet, förslagsan-
slag, högst. ................... 15,793,448:-

Transport 42,328,560:-
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Transport 42,328,560:-

Ersättande av det år 1916 till sjö
försvarets stärkande jämlikt riks
dagens skrivelse n:r 219 beviljade 
belopp, reservationsanslag . . . . . . 2,956,050:-18,749,498:-

N eutralitetskostnader efter 1916 års 

utgång: 
Egentliga neutralitetskostnader, för-

slagsanslag, högst ............ 11 ,600,000:-

Förstärkning av visst förråd, för-
slagsanslag, högst ............. . 900,000:--

Materielanskaffningar, för vilka me
del redan av Kungl. Maj:t anvi-
sats, förslagsanslag, högst . . . . . . 2,000,000:-14,500,000:-

Säger för kostnader för tryggande av rikets neu-
tralitet .... .. .... ......... ... ..... . ... ... 33,249,498:-

H. Diverse. 

Personliga lönetillägg, förslagsanslag, högst .. · . 
Marinläkarkurs, förslagsanslag , högst ......... . 
Arvoden åt vid skeppsgossel,åren i Marstrand an-

ställda personer m. m., förslagsanslag, högst .. 

Hyresutgifter, förslagsanslag, högst . . .... . · . · . · 
Täckande av vissa förskott, förslagsanslag, högst 
Bidrag till utgivande av ett sjökrigshistoriskt ar-

bete, reservationsanslag ................. . . . 

4,145:-
6,000:-

11 ,950:-
57,000:-

339,947:-

6,000:-
165,000:-· Upprensning av viss farled , reservationsanslag .. 

Säger för diverse 590,042:-

Säger för marinen 50,046,614:-

2. Handeln. 

S}ökarteverket. 

Sjömätningar, reservationsanslag ...... ...... . · 
Transport 76,168,100:-

108,200:-
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Transport 76,168,100:-

Lots- och fymäsendet. 

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

Undervisningsanstalter för sjöfart samt nautisk-meteorologiska 
byrån. 

Ytterligare en assistent vid nautisk-meteorologiska 
byrån, förslagsanslag, högst . . . . . . . . . . . . . . . . 3,500:-

Säger för handeln 571,700:-

3. Marinen och Handeln. 

Tillfällig löneförbättring åt viss lärarpersonal vid 
marinen tillhörande undervisningsanstalter samt 
navigationsskolorna, förslagsanslag . . . . . . . . . . 27,000:-

Krigstidstillägg och krigstidshjälp för år 1917 , för
förslagsanslag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,300,000:-

Säger för marinen och handeln 2,327,000:

Summa extra anslag 52,945,314:-

Femte huvudtitelns slutsumma 79,066,800:-
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o 

Arsberättelse i torpedväsende och 
gnisttelegrafi. 

Avgiven vid Kungl. örlogsmannasällskapets sammanträde 

den 9 januari 1918 av ledamoten N . L . Alcerblom. 

Aldrig förut har intresset för torpedvapnet varit så livligt 

som nu vid början av sJet fjärde krigsåret, men aldrig har det 

helle•· varit svårare att erhålla några uppgifter för belysande 

av ställningen på detta område. Sedan nu även Amerikas 

förenta stater kommit att taga verksam del i kriget, har även 

denna källa, där man förut någon gång lyckats ösa en eller 

annan skopa vetande, börjat sina, och facklitteraturen är stängd 

för alla forskningar inom torpedväsendeL 

Verkningarna av torpedens förstörelsebringande arbete ii ro 

i stället så mycket tydligare, och dess användning har kommit 

in på banor, där man förut ej väntat, att detta vapen skulle 

behöva anlitas. Jag menar dess allt mera framträdande an

vändning som kommerseförstörare. 

Ententens försök att utsvälta centralmakterna har tvingat 

dessa länder till en åtgärd, u-båtsblockaden omkring entente

ländernas kuster. Det nu så kallade obegränsade u-båtskriget 

har visat rent förvånande resultat i förstörandet av fientligt 

tonnage, vilket antages skola göra ententeländerna mera Le

nägna för fredsslut. 

Hur stor del torpeden haft i detta förödelsens krig är 

omöjligt att närmare bestämma, då troligen det största antaJet 

fartyg sänkes genom artillerield, men sedan numera samtliga 

ententens handelsfartyg blivit beväpnade och i allmänhet kun-
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na bära betydligt kraftigare bestyckning än u-båtarna, tvingas 

dessa senare att allt oftare göra sina anfall i sänkt läge och 

därvid använda sina torpeder. 

Vad för torpedtyp, som härtill användes har icke kunnat 

konstateras. Antagligen användes en betydligt mindre torped 

än u-båtens stridstorpeder, som u-båten ej gärna offrar på 

mindre mål. För en sådan mindre torped är en porte av 2,000 

m. tillräcklig. Farten bör vara stor, men laddningen kan min

skas och torpedens diameter till följd härav göras mindre. 

Sådan torped kan skjutas från insatstub insatt i en av båtens 

vanliga tuber eller från en speciell mindre tub. 

Ett större antal av dessa mindre torpeder kunna även 

medföras, och av u-båtens egna stridstorpeder behöva endast 

ett par stycken medtagas, då utsikten att komma i delo med 

större fientliga fartyg minskas dagligen, eftersom dessa mer

endels befinna sig i väl skyddade hamnar och överlämna kam

pen mot u-båtarna till mindre fartyg, som kunna uppträda i 

stora 1nassor. 

Ett mål som torpedkonstruktörerna numera sträva efter 

är torpedens osynlighet i vattnet. De äldre torpederna med 

sin tydliga strimma i vattnet kunde ofta genom snabb manö

ver undvikas, och det var därför nödvändigt att förminska 

denna strimma, som icke endast tydligt visade torpedens väg 

utan även röjde dess utgångspunkt, d. v. s. visade var u-båten 

befann sig vid skottlossningen. Början därtill gjordes redan 

genom ångtorpeden, som, därigenom att största luftmängden 

användes till förbränningen och den för drivkraften använda 

ångan kondenseras i vattnet, lämnar helt ringa spår efter sig, 

ja, så litet att till och med den vid skjutbro eller från fartyg 

på bestämd bana skjutna torpeden är mycket svår att följa . 

Det säges att även elektriska torpeder för denna orsaks 

skull på senare tiden kon11nit till användning, och detta är an

tagligen fallet. I den riktningen kommer måhända utveck

lingen delvis att gå. Det torde ej heller dröja så länge förrän 

en ny torpedtyp kommer att prövas här i landet, då nämligen 

Aktiebolaget Ljungströms Ångturbin med känd energi tagit sig 
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an problemet att utkonstruera en för torpedens framdrivande 

lämplig ångturbin av den Ljungströmska typen. 

Det är, som man säger, ett länge känt behov, då man väl 

vet, att nuvarande torpedmaskiner ~i ro frestade till yttersta 

gränsen , och faran för maskinhaveri vid de höga farterna är 

mycket stor. 
Turbinen har nästan obegränsade möjligheter, den kom

m er att giva torpeden en lugnare och jämnare gång, som med 

ökning av medförd vattenmängd kan göras praktiskt taget 

osynlig. 
Ett nytt maskineri kolmner nog att medföra så många 

ändringar i torpedens övriga organ att man väl är berättigad 

att kalla den en ny torpedtyp. Konkurensen mellan denna 

och en blivande elektrisk torped kommer att bliva stor och 

följ as med intresse. 

Torped plan. 

Den nyhet inom torpedvapnet som för närvarande mest 

låter tala om sig är användandet av flygbåtar för torpedanfall. 

Proeecdings of the United SbltPs Naval Institute säger, att 

»torped planet» är uppfunnet och år 1912 patenterat av amiral 

Fiske U. S. N. , som själv om detsamma yttrar följande: 

>> Torpedplanet skall användas för skjutning av Whitehead

torpeder från luften. Vår enda utsikt att kunna komma i 

jämnhöjd med andra länders mariner är att i vårt flottpro

gram innefatta denna nya mycket effektiva uppfinning, som 

under gynnsamma omständigheter skulle göra en 20,000 dol

lars flygbåt till en farlig motståndare till ett 20 millionerdollars 

slagskepp. Intet tvivel finnes, att icke torpedvapnet inom den 

närmaste framtiden skall spela en viktig roll i sjökriget. GP

nom denna konstruktion kan en Whitehead-torped skjutas från 

en flygbåt lika säkert som från en jagare. 

Flygaren nalkas sitt mål från långt håll och stor höjd, 

på 6 a 7 mils avstånd dyker den ned mot vattnet, fortsätter 

så över vattenytan en kort distans, styrande mot målet, och 

då detta är väl i linje, drager föraren en hävarm tillbaka. Denna 
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rörelse frigör torpeden, som var stadigt fasthållen under flyg

båten och samtidigt omkastas torpedens hane, så att torpedens 

maskin kommer i gång och torpeden tager vattnet på samma 

sätt, som om den vore skjuten ur en jagares tub. Jag har fått 

privata underrättelser från Europa, att en löjtnant i engelska 

flottan hade gjort fyra flygningar ut över Marmarasjön i ett 

aeroplan, under vilket en Whitehead-torped var upphängd, och 

sänkt fyra turkiska fartyg, härvid användande 35 cm. torpe

der med en vikt av 330 kg. För en kort tid sedan fick jag 

bekräftelse på denna nyhet från annat håll ävensom fullkom.

ligt pålitliga uppgifter om, att en av de stridande länderna kom

mer att använda denna ide i stor skala.» 

Vidare säger Proceedings, att det är bevisat genom sänk

ningen den 2 maj av engelska ångaren Gena (3,000 ton) av 

en tysk flygbåt, att Tyskland har annekterat amiral Fiskes 

ide och härigenom satt i praktisk verksamhet ett nytt krigs

vapen, uppfunnet av en amerikanare men försummat i eget 

land. Sedan det blev bekant att Gena sänkts av torped från 

en tysk flygbåt, har The Aeroclub of America fått upplysningar 

från England angående den anordning, som använts och enligt 

illustrationer i engelska tidskrifter, skulle den praktiskt taget 

vara identisk med amiral Fiskes patent. Anordningen synes 

vara mycket enkel. 

Prov med Fiskes torpedplan göres nu i U. S. A. , bekostade 

av privata medel med Navy Departments gillande. Fiske tog 

sitt patent två år före krigsutbrottet, och alla försök, som hit

tills gjorts, hava varit bekostade av privatpersoner. Direk

tören för Aeroclub har sagt att en speciell torped, som upp

fyller fordringarna för ringa tyngd och stor effekt, har kon

struerats av Mr Leavitt vid Bliss' torpedfabrik i Brooklyn. 

Både engelsmän och tyskar hava fullbordat Fiskes patent, 

och tyskarna hava tydligen löst den största svårigheten vid 

dess användande, nämligen att frambringa en ny typ av tor

ped, lätt nog att kunna bäras långa distanser av en flygbåt 

och ändå kraftig nog att åstadkomma stor skada vid träff. 

Fastän officiella uppgifter finnas om användandet av tor -
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pedplan i engelska flottan, synas de icke hava varit i stånd 

att frambringa en därför lämplig torped. Den amerikanska 

torped, som skall försökas, väger (200 lbs) 100 kg. och säges 

hava en laddning kraftig nog att sänka vilket opansrat fartvO' 

som helst. 
· o 

Även andra typer av lufttorpeder äro under konstruktion 

hos Bliss och andra privata firmor. 

Det är fara värt, att det tyska torpedplanet skall bliva ett 

ännu förskräckligare vapen i förstärandet av de allierades far

tyg än u-båten varit, emedan torpedplan kunna byggas på kort 

tid, fordra endast en eller två man att manövrera dem och 

kunna anfalla fartyg snabbt och nästan utan egen fara . 20 

torpedplan kunna antagligen byggas för priset av en u-båt. 

Amiral Peary, som även omtalar de 4 turkiska fartyO' som 
• 

t>> 

1 augusti 1915 sänktes i Marmarasjön av en engelsk flygare, 

trodde, att engelsmännen snart skulle fullborda uppfinningen, 

men tyskarna hava en fördel, säger han, emedan de för när

varande endast behöva en torped, kraftig nog att sänka ett 

h andelsfartyg, då England däremot inte har någon använd

ning för ett sådant vapen - det engelska torpedplanet måste 

kunna bära torpeder starka nog att sänka slagskepp. Peary 

fantiserar vidare att Fiskes uppfinning skulle slutligen tillåta 

England att lösa u-båtsproblemet. England kunde t. ex. bygga 

JOO torpedplan för svåra torpeder och använda dem för att 

hålla de tyska slagskeppen borta. Sedan kunde de engelska 

slagskeppen gå rätt upp under Tysklands kustbatterier och 

hindra u-båtarna från att komma ut. 

Torped- och u-båtsnät. 

Från U. S. A. kommer underrättelsen att de sjömilitära 

auktoriteterna praktiskt taget övergivit iden att installera tor

pednät ombord på flottans fartyg. Detta slags skydd mot tor

pedanfall betraktas nu med allt mindre och mindre tillit i 

engelska flottan. Den erfarenhet, som de engelska sakkunnige 

hava vunnit, är, att torpednät på fartyg äro svårhanterliga och 

skrymmande och utgöra i vissa fall en rent av farlig del av 
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utrustningen. I alla händelser giva de ej fullkomlig säkerhet 

mot torpedanfal l, utan man hör fästa mera uppmärksamhet på 

fartygens konstruktion, på deras rörelseförmåga och icke minst 

på personalens vaksamhet och artilleriets färdighet och på

passlighet. 
Däremot fästes mera förhoppning på torpednätet, placerat 

oberoende av fartygen, som skola skyddas, som i. förening med 

u-båtsnät utgöra ett stängsel för u-båtarnas framkomst. 

Sådana nät komma att användas på vissa platser utefter 

amerikanska kusten, såsom detta system förut blivit använt 

av de allierade, för att förhindra bombardement från u-båtar. 

U-båtsnät vid Hampton Roads. 

Admiral Mc Lean U. S. N. chef vid Norfolk Navy Yard 

har i februari utsänt en varning till sjöfarande, att ett stort 

stålnät, sådant som England använt som skydd mot u-båtar, 

håller på att utläggas framför inloppet till Hampton Roads. 

Nätets läge visas genom en linje av bojar, vilka bliva belysta 

av strålkastare nattetid. I denna varning instrueras fartygs

befälhavare och lotsar att icke nalkas bojarna utan att för'lt 

signalera efter bevakningsbåten för orders erhållande. 

Nät äro även utlagda framför Guantanomo-hamnen, fram

för The Narrows vid Newyork och det planeras att lägga ut 

nät vid andra viktiga platser. Fartyg skola förhindras att un

der natten ingå i eller lämna hamn, där permanenta nät äro 

utlagda. 
Nätet vid Hampton Roads, som är betydligt över 1 mil 

lång och på sina ställen n}ira 30 m. djupt, byggdes och utlades 

av kustartilleriet vid Fort Monroe. Svingsektioner eller portar 

finnas för att tillåta passage av fartyg eskorterade av vakt

fartyg. 
Nätet är, säges det, utfört av ståltross av en vanlig blyerts

pennas storlek (7-8 mm.) med maskor 4X5 m. Nätet upp

bäres av flottörer, och vikter på underliket håller nätet upprätt. 

Den minsta störning av nätet visas av flottören, och vaktfar

tygen kunna genast undersöka förhållandet. Utsikterna för 
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en u-båt att komma igenom, eller att komma i beröring med 

nätet utan att bliva hopplöst insnärjd äro mycket små. En 

gång fast visar flottören otvetydigt båtens läge för den snabbt 

tillskyndande bevakningsbåten. 

Det är sådana nät, som gjort det möjligt för England att 

underhålla den oerhörda transporten av trupper och förnö

denheter över engelska kanalen, då denna har ringa djup och 

ej större bredd än att nät kunna sträckas tvärs över. 

Den första fisk, som fastnat i näten vid Hampton Roads 

var en av Dominionlinjens gamla fredliga ångare Madison, 

som under gång nattetid fick sin propeller insnärjd i näten 

och det tog 12 timmars hårt arbete att få den frigjord. 

Torpedens inflytande på konstruktionen 

av pansarfarty·g. 

Allt större vikt lägges numera på att fartygens byggnad 

sig själv erbjuder tillräckligt skydd mot torpeder, se<bn 

skyddsnäten nästan överallt borttagits. The Engineer säger 

därom följande: 

Redan så tidigt som å den franska kustförsvarspansar

båten Henri IV, som 1899 gick av stapeln, hade en otrolig 

mängd pansar inarbetats i skrovets undre del. Förutom flata 

pansardäck både över och under sidapansaret funnos tvär

skepps pansrade skott, som sträckte sig från det undre pan

sardäcket till slagkölslinjen, och sidorna under pansarbältet 

h~de å fartygets mittelkropp 75 mm. pansar ned till betydligt 

d.Jup. Totala vikten av pansaret å detta lilla fartyg (8,950 

ton) var 3,500 ton eller nära 40 % av hela deplacementet. 

Att de nya anordningarna delvis voro berättigade har vi

sats genom det sätt på vilket vissa fartyg hava stått emot 

torpedsprängning. 

Franska slagskeppet Jean Bart, anfallet av en österrikisk 

U-båt, kunde utan hjälp taga sig fram till en bas flera hundra 

Inil avlägsen och hastigt åter iståndsättas. I slaget vid Jutland 

Bank träffades Marlborough av en torped och fick en betyd-
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iig slybords s lagsida, men höll sin plats i linjen oaktat ska

dorna och började åter eldgivningen 9 min. efter träffen. 

Tyska slagskeppet W estfalen blev under samma slag an

fallet av en engelsk u-båt. Åtminstone en torped träffade, men 

fartyget kom lyckligen i hamn. 
Åtskilliga äldre fartyg däremot, vilka byggdes innan tor

peden hade blivit en verklig fara, hava sänkts med ett enda 

torpedskott Torpeden, likson1 kanonen, ökar hastigt i stor

lek och effekt. Diametern har stigit från 35 till 53 cm., och 

i de senaste torpedernas stridskoner utgöres laddningen av 

150 kg. trotyl pller ännu kraftigare sprängämne. Dessa siff

ror komma att ökas, ty det finnes inga tekniska hinder därför. 

Hittills har man måst begränsa torpedens dimensioner och vikt 

för att kunna hantera dem ombord, men då torpedfartygen 

- jagare och u-båtar - ständigt växa i storlek, bortfaller be

hovet att begränsa torpedens dimensioner. Vad som nu anses 

tillräckligt som inre skydd mot torpeder bliver kanske otill

räckligt att motstå sprängverkan av de torpeder, som inom 

närmaste framtiden komma att utföras. 
Ehuru u-båten kanske icke har visat sig vara en så fruk

tanwiird taktisk faktor, som amiral Sir Percy Seott och andra 

auktoriteter spådde före kriget, har den dock otvivelaktigt mo

difierat krigsoperationerna både taktiskt och strategiskt. 

Genom dess hälp har torpeden upphört att vara en av

lägsen oeh tillfällig fara, för vilken det endast· syntes nödvän

digt att företaga vissa försiktighetsmått av rent formell karak

tär. Icke en gång en tät bevakningskedja av jagare kan alltid 

skydda de större fartygen mot u-båtsanfall, och vad beträffar 

torpednät, vilka förut ansågos tillförlitliga, hava de visat sig 

illusoriska och farliga. 
Byggandet av u-båtar med fart och manöveregenskaper 

betydligt överlägsna de nuvarande möjliggöres genom förbätt

ringen i oljemotorerna. Båtar av detta slag komma tydligen 

att utgöra en större fara för de stora fartygen, då deras fart 

och manöverförmåga giva dem flera tillfällen till anfall än 

de nuvarande u-båtarna, och deras anfall skola bliva mera 

ödeläggande genom den kraftigare torpedbestyckningen. 
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Det är därför tydligt, att de stora fartygen hädanefter ha 

att räkna med torpedanfall under alla förhållanden, och om 

ej medel finnas att motstå dessa attacker, äro de alltid utsatta 

för risken av plötslig förstörelse. Om fartygskonstruktörerna 

till fullo uppskattat detta faktum är svårt att säga. Det var 

först sedan de givna sprängprojektilerna visat sin förödande 

verkan mot skyddade fartyg, som pansaret blev allmänt an

taget, och konstruktörerna blevo vanda vid att offra 30 '% av 

deplacementet på pansar. 
Den traditionella konservatismen i engelska marinen har 

fått vika för tidens fordringar, och de »torpedsäkra » monito

rer, som skickades till Dardanellerna, äro exempel härpå, och 

andra exempel finnas, som icke i dessa tider böra bekantgöras. 

I betraktande av det goda resultat, som uppnåtts med förut

nämnda fartyg , vilka byggdes på kort tid och mera voro ett 

provisorium, är det att hoppas, att ännu säkrare skydd kan 

åstadkommas under normala förhållanden. 

Framtidens slagskepp måste, förutom effektiv bestyckning 

och bepansring mot artilleribeskjutning även hava pålitligt 

skydd mot undervattensanfalL Troligen kommer detta skydd 

att bliva en utveckling av det bälte, som visade sig så verk

samt å monitorerna. Att kunna ordna detta bälte så, att det 

ej minskar farten i nämnvärd grad, men ändock hindrar svå

rare skador även från dc starkaste torpeder, som kunna fram

ställas, är ett problem, som är ytterligt svårt att lösa. A andra 

sidan sk ulle stora vikter inbesparas, om de pansrade torped

skotten under däck borttagas, då dessa blcvo överflödiga, om 

skyeldsbältet visade sig till fyllest. Men det behöves, att detta 

bälte sträcker sig över hela undervattenskroppen, ty ett bälte 

endast djupt nog för torpeder skulle vara verkningslöst mot 

minor. Intet system av inre skydd, som beror på inre skott 

och rumsindelning, kan bliva så effektivt, som det explosions

säkra b~iltet eller kofferdammen. Detta har blivit till fullo 

bevisat. Långskeppspansarskott, isynnerhet om de placerats 

för nära fartygssidan, kunna i verkligheten utgöra en fara. 

Exempel finnes på, att ett pansrnt långskeppsskott på det bruk-

Tidsk1·ift i Sjöväsendet. 



- 34-

liga avståndet från sidan till följd av en undervattensexplosion 

slungades genom de inre skotten, förstörande pannorna och 

orsakande mera ödeläggelse, än om pansarskottet aldrig hade 

funnits. 

För verksamt skydd skulle det yttre skottet behöva vara 

5 meter från fartygssidan. Detta rum bör också fyllas med 

ett material , som upptager stöten och hindrar vattnet att in

komma. Sådan anordning skulle naturligtvis borttaga värde

fullt utrymme, men det vore ej för högt pris att betala för att 

tillförlitligt försäkra sig mot undervattensanfalL 

Den makt, som vore först i fältet med en eskader av slag

skepp, säkert skyddade mot torpeder och minor, skulle hava 

en fördel svår att överskatta. Medvetandet, att fartygen vore 

säkerställda mot faran av undervattensanfall, skulle i sanning 

vara en faktor av oberäkneligt värde för en befälhavare. Det 

skulle tillåta honom att draga största möjliga fördel av artilleri 

och fart och att följa en taktik, som under nuvarande omstän

digheter vore fullkomligt utesluten. 

Författaren anser vidare, att dc stora slagskeppen fortfa

rande komma att utgöra ryggraden av varje flotta, och att 

dessa fartyg komma att öka i storlek i ej anad grad. . Han 

synes däremot icke reflektera på hotet från bombardemang 

från luften eller verksamt skydd däremot. Sådant skydd kom

mer antagligen att bliva ännu svårare att applicera än u-skydd 

och kommer att inverka på att målytorna ej göras för stora. 

Organisation av torped- och U-båtsdetaljen 

i tyska marinen. 

Commander R. R. Belknap U. S. N. har i »United States 

Naval Institute proceedings » sept.-okt. 1916 publicerat en 

artikel med ovanstående rubrik som innehåller mycket av in

tresse. 

Som källor har han begagnat följande Organisation and 

Administration of the Imperial Navy av Lieutenant Commander 
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Ferber i the Navy Register, Organic Regulations for the Active 

Military Personnel of the lmperial Navy, the Naval Pochet 

Book the Naval Estimates, Ncmticus och en del böcker av 

Count Reventlow. 

Innehållet behandlar organisationen och dess utveckling 

till våren 1914. 

Amiral von Tirpitz gjorde sig redan tidgt bemärkt genom 

sitt förslag till organisation av Torpeddetaljen i Tyska flottan. 

I trots av den brist på intresse, för att inte säga passiva mot

stånd, som dåvarande sjöministern visade, lyckades von Tir

pitz, då kommendör, att genomdriva sitt förslag, och torped

tjänsten grundades på dogmen av ständig beredskap, först i 

angrepp och anfallet alltid utfört med stort antal båtar. 

Torpedinspektionen 

En ledande karaktär av den tyska marinens organisation 

är, att torpeddetaljen arbetar alldeles skiljd från den övriga 

tjänsten, ända till den tidpunkt, då den är färdig att funktio

nera som en avdelning av flottan. Den kommer då direkt 

in i flottan som andra specialvapen. 

Iden är den, att om torpeddetaljen skulle dela med andra 

vapen medlen för utbildning, underhåll, reparationer och för

bättringar i främsta rummet, myndigheternas professionella 

intresse, komme torpeddetaljen icke att erhålla den odelade 

uppmärksamhet, som behöves för att uppnå högsta graden av 

effektivitet. 

Det system, som von Tirpitz fullbordat, strävar efter att 

sammanställa de stora fördelarna av specialiserad utveckling 

med den ordinära tjänsten. Såväl i början som i fortsättningen 

har systemet visat sin förtjänst. 

o I allt utom personalen är torpedtjänsten lika mycket skiljd 

fran andra marinens _Q_etaljer, som armens kavalleri från dess 

infanteri. Olikheten börjar med ledningen och fortsätter allt

igenom till det årliga antagandet av rekryter. Torpeddetaljen 

benämnes » Torpedinspektion cm. Ledaren är en flaggman, 

vanligen en konteramiral, och hans titel »inspektön, vilken 
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titel angiver militär kontroll såväl som handläggningen av för 

denna detalj speciella frågor. 

Tcrpcdinspektörens åligganden äro i allmänna ordalag all 

upprätthålla torpedvapnets och torpedfartygens effektivitet för 

torpedens vidare utveckling. 

I tekniska, experimentella och icke militära frågor under

handlar torpedinspektionen direkt med Marinförvaltningen i 

Berlin, vilken är huvudkvarteret för alla sådana frågor. 

Rörande den militära förvaltnir"!_gen, står torpedinspektio

nen, i likhet med andra inspektioner (artilleri, förläggning, ut

bildning, kustartilleri, minväsende och skyddsanordningar samt 

förråder) och personal, som icke ingår i aktiva flottan, under 

cheferna för de två flottstationerna i_Qstersjöl!__ och Nordsjön, 

mellan vilka flottan är delad. 

Dessa höga chefer besluta i alla desciplinära frågor, utan 

hänvändande till sjöministcrn, som icke har tillfälle att träda 

emellan. 
Sjöministcrn har kontroll över reglementen och allmänna 

åtgärder, som föreslås av Marinförvaltningen, men ansvaret 

för disciplinen tillhör sådana officerare i militärt kommando, 

vilkas erfarenhet, rang, ansvarighet och auktoritet sva~·a mot 

fallet i fråga. 
Dessa chefer såväl som högste befälhavaren över flottan 

äro direkt ansvariga inför kejsaren. I korthet, inspektören för 

torpeddetaljen står i ungefär samma förhållande till torped

vapnet som sjöministern till hela flottan. I jämförlig grad har 

inspektören en ~ittomfattande befogenhet, med ändamål att 

uppnå bästa möjliga verkningskraft för sitt vapen. Men för 

att möjliggöra för honom att koncentrera sin energi på sin 

specialitet i högsta möjliga grad är ins ektören, liksom sjö

ministern lämnad i fred för vardagliga detaljer. Disciplin, 

underhåll, beklädnad, inkvartering, rekrytering, rutin och ele

mentär undervisning samt underhåll av torpedvapnet skilja 

sig i allmänhet icke från motsvarande detaljer i flottan i övrigt. 

Därföre kunna dessa sortera under avdelningar, som befatta 

sig med detta och ingenting annat. 
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Då man studerar den tyska organisationen, får man mer 

och mer intrycket av sådan enkelhet i anordningen som gör, 

att varje tjänstem~n, militär eller civil, har den bcfattninO' som 

bäst passar hans förmåga. Ingen är belamrad med detaljer, 

som kunna bättre eller mer ekonomiskt utföras av en annan 

i mera intim ställning till ämnet i fråga. Huvudsaken är att 

finna den medelpunkt, där specialisten e· förlorar kännino· 

av _Elanläggningen och vice versa . Fastställandet a.;- denna 

punkt genom hela den tyska organisationen visar stor klarhet 

och erfarenhet. 

Torpedvapnets huvudstation. 

Torpedinspektionens säte är i Kiel. 

maste stab består av: 
Inspektörens när-

stabschef . . ............. . 

Adjutanter ..... . ... .... . 

Assistenter ...... . .. . .. . . 

Inspektionsingenjör 

Till disposition 
Torpedexperter 

Inspektionsläkare ....... . 

intendent ..... . 

Direktör för fartygskonstruk

en kommendör. 
3 kom.-kaptener 
2 kaptener. 

och kaptener. 

sjögående mariningenjörer med 

kom.-kaptens tjänstegrad. 

2 sjögående mariningenjörer. 

2 torpedingenjörer (kom.-kapten 

och kapten). 

1 torpedofficer (f. d. flagg-u.-o. 

med löjtnants tjänstegrad). 

1 marinläkare av 1 :a graden. 

1 marinintendent 

tion . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 marindirektör, 4 mariningen-

Direktör för maskinkonstruk-

tion ................. . 

jörer och extra ingenjörer. 

1 marindirektör1
) (kommendörs 

tjänstegrad), 2 marindirektörer 

eller ingenjörer. 

') Anm. I tyska flottan äro fartygs- och maskinkonstruktöre~na 

icke sjögående. Högskolekursen för de sen!lre är svårare. De sjö

gående mariningenjörerna bilda en särskild kår och äro ej konstruk-

töre r . 
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Föreståndare för torpedla-

boratoriet . . . . . . . . . . . . . . l civil professor med kommen

dörs tjänstegrad. 

För proYturer med nya tor-

pedbåtar . . . . . . . . . . . . . . 2 kaptener, 2 sjögående marin

ingenjörer. 

Sålunda sammansatt kan torpedinspektören och hans stab 

anses som en avdelning av Marinförvaltningen och är så fri

stående från denna senare, för vilken sjöministern är chef, 

att de endast beröra varandra i två punkter. 

I Marinförvaltningens ingenjöravdelning finnes: 

en avdelning för torped och gnist med l kommendör, 2 

kom.-kaptener, l kapten, l ingenjör och l fysiker; 

en pulpet för förvaltning av medel anslagna för byggande 

av nya torped- och u-båtar med l marinintendent med kom .. -

kaptens tjänstegrad, vilken även har en pulpet i konstruk

tionsavdelningen för övriga nybyggnader. 

Utövarna av dessa två funktioner i Marinförvaltningen äro 

ej tillkomna för att kontrollera torpedinspektionen i Kiel utan 

mera dess representanter, dess vänner vid rätten, som skola 

tillse, att torpedintressena bliva vederbörligen uppskattade och 

omhuldade av Marinförvaltningen. De äro icke mera än den 

oundvikliga länken mellan den alltomfattande administratio

nen och dess utförande myndighet för torpedspecialiteten. 

Av det föregående finner man, att torpedinspektionen är 

frigjord från alla allmänna angelägenheter, som bättre kunna 

utföras av andra myndigheter och lämnad att ägna sig åt så

dant arbete, som ingen annan kan utföra med samma för

måga. Ej heller kan någon annan myndighet hindra dess ar

bete eller motarbeta det. 

Torpedinspektionen är därföre helt ansvarig för följande: 

a) organisation av torpedbåtar, divisioner och flottiljer, 

b) reglementen för torpeddetalj en, 

c) skolreglementen och bestämmelser, 
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d) utbildning av torpedflottiljer, militäriskt, nautiskt och 

taktiskt, från början till färdiga att ingå i flottan vid krigs

tillfälle, 
e) konstruktion, byggande, prov och mottagning av tor

pedbåtar, 
f) nytillverkning av torpeder och underhåll av förrådet, 

g) förbättring och utveckling av torpeden, inclusive expe-

riments utförande, 

h) prövning av torpedinstallationer å fartyg, 

i) utbildning och fördelning av torpedpersonal för fartyg, 

j) all utbildning av officerare och manskap för torped

tjänst, 
k) gnisttelegrafering. De fartyg, som användas för tor

pedförsök, utbildning m. m., användas även för gnistutbildning 

och försök. 

Tor peddivisionen. 

Den tyska organisation, som svarar mot vår division, be

nämnes halvflottilj. Den består av 5 sjögående torpedbåtar, 

en av dem »ledarebåb, som förutom sin egen chef har en 

kapten eller kom.-kapten som halvflottiljchef. Båtarna byg

gas vanligen i grupper om 6, och ofta 4 eller alla 6 av samma 

firma, varigenom alla båtarna, förutom billigare pris, bliva lika 

inom divisionen. Endast 3 firmor förekomma, Schichau vid 

Elbing, vars båtar bära beteckningen »S », t. ex. S. 176, Vul

canwerken vid Stettin »V» och Gennania (Krupps) i Kiel »G~>. 

Att båtarna sålunda ständigt bära byggnadsfirmans initialbok

stav är icke utan sitt inflytande på byggnadssättet. 

Två halvflottiljer med en 11 :te likadan båt, som flottilj

fartyg» utgör en torpedflottilj. Cheferna på dessa äro kom.

kaptener. Flottiljen är den största bestämda taktiska organi

sationen, men halvflottiljen är en lika komplett som taktisk 

enhet. 
För förvaltning, utbildning och underhåll äro halvflottil

jerna grupperade i två divisioner, I. II. III till VI halvflottil-· 

.ierna utgörande l. torpeddivisionen, förlagd till Kiel, samt VII 
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till XIV halvflottiljerna, bildande 2. torpeddivisionen, förlagd 

till Wilhelmshaven. Torpeddivisionen är en förvaltningsenhet, 

ej en taktisk organisation, utgörande en personaldepå, för att 

förse torpedbåtarna med fullständiga besättningar och andra 

fartyg med torpedexperter. Den har kasärner, båtar för öv

ning och reserv-halvflottiljer, från vilka de verkliga halvflot

tiljerna bildas. 

Torpeddivisionen har en militär organisation, liknande ett 

regementes, som följer: 

l. Torpeddivisionen. 

kommendant ........... . 
adjutant ...... . .. ..... . . 
krigsrättsofficer ... ...... . 
divisionsingenjör ......... . 
divisionsläkare ......... . 

divisionsintendent ....... . 
exercisinstruktörer ....... . 

l kommendör, 
l kapten, 
l kapten, 
l marmmgenJor av l. graden, 
l rnalinläkare (medical inspec

tor), 
l marinintendent, 
4 kaptener. 

Divisionen är sammansatt av bataljoner: I. bataljonen, II. 

bataljonen, III. bataljonen. Varje bataljon lämnar befäl och 

manskap för två halvflottiljer resp., utgörande: 

I. torpedflottiljen, II. torpedflottiljen, III. torpedbåtsflottil

jen. Varje torpedbataljon är sammansatt av två kompanier: 

I. Bataljonen. 

l :a kompaniet. 2 :a kompaniet. 

Varje kompani uppställer besättningar för i beredskap lig

gande båtar: 

I. reservhalvflottiljen II. reservhalvflottiljen 

och efter utrustning bliva dessa: 
I. halvflottiljen. II. halvflottiljen. 

Tillsammans bilda dessa två halvflottiljer och en 11 :e båt, 

till vilken halva besättningen tages från vardera kompaniet, 

den l :a torpedbåtsflottiljen. 
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De andra bataljonerna fördelas på samma sätt. Den II. 

torpeddivisionen bemannar IV., V., VI. och VII. torpedbåts

flottiljerna. 
Varje kompani håller, förutom besättningarna, en stam. 

som en grundstomme, kring vilken nya besättningar kunna 

hastigt organiseras och utbildas. 
I lu~mpanierna eller landorganisationerna, gives militär ut

bildning med handvapen , gymnastik och allmän tjänst som 

bas för utbildningen ombord. Denna senare bibringas på de 

med halv besättning försedda två skoltorpedbåtarna och båtar

na i reserv-halvflottiljen. Varje reservhalvflottilj håller en håt 

med full besättning, men med dubbla antalet officerare för un

dervisning. Besättningarna få sin fulla utbildning, då reserv

halvflottiljen går ·kommission som halvflottilj . 

Tor pedbäts fJ ersonal . 

Det värvade manskapet i tyska flottans torpedtjänst är 

eliten av den för flottan avsedda personalen. Lagen föreskri

ver, att den sjöfarande, halft-sjöfarande (3 månader till sjöss) 

befolkningen, fiskare m. fl. skola tilldelas marinen. Frivilliga 

komma från alla landets delar för att utbildas till underoffi

cerare, även transporteras stundom undero·fficerare från allmän 

tjänst till torpedtjänst, men det går aldrig andra vägen. En 

man stannar i torpedtjänsten, i fall han ej blir diskvalificerad, 

i vilket fall han kommer i »The substitute reserv » eller får 

avsked. Manskapet har ett särskilt märke på mössan, och 

torpedtjänsten anses stå på ett högre plan och är eftersökt. 

Officerare och civilmilitära tillhöra den allmänna tjänsten . 

De få ofta tjänstgöra på större fartyg mellan två torpedbåts

kommenderingar, för att få en allsidigare utbildning, men ingen 

får befäl på torpedbåt, som ej tjänstgjort på torpedbåtar förut. 

Även bland officerarna är torpedtjänsten begärlig, såväl 

å torpedbåt som å fartyg, men dessa tjänster äro så olika, att 

kommendering från den ena till den andra sällan äger rum. 

Torpedbåtsofficerare genomgå som alla andra en torped

kurs som fänrik. Varje torpedbåtschef måste genomgå en 
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högre kurs och utföra torpedskjutning för att erhålla och kvar

hålla sitt distinktionsmärke »T». 

Underofficerare och korpraler på torpedbåtarna äro tor

pedspecialister. De äro tubbefälhavare och hålla lika styft 

på denna distinktion som en kanonkommendör. Tubbefäl

havaren tjänstgör även som riktare för torpedbåtsartillerict. 

Torpedbåtsflottiljens utbildning. 

Utbildningsrutinen i torpedtjänsten sträcker sig över 3 år. 

De flesta rekryterna komma den 1 oktober och genomgå en 

förberedande 6 veckors allmän tjänst. Att börja med avdelas 

de i klasser på 8 stycken. Under det första året av treårsperio

den kallas flottiljen för »Skolflottiljen>>. Såväl officerare som 

de flesta av manskapet äro då nya för båtarna, en del helt nya 

för t jänsten. 

För officerarnas första utbildning står skoltorpedbåtarna 

under reservhalvflottiljen. Så snart den nya torpedbåtschefen 

har sin båt väl i hand, går en erfaren reservbåtschef ut med 

honom i sin båt för att öva manöver med två båtar. Därefter 

tager halvflottiljchefen ut alla sina 5 båtar och övar dem till

sainmans. 

Övning med flottan börjar i november och fortsätter in i 

december. Båtarna hava då tillfälle till nattövningar mot större 

fartyg. Tidigt på våren gå skolflottiljerna och manöverflottil

jerna (föregående års skolflottiljer) ut tillsammans med en 

speciell eskader av torpedutbildnings- och försöksfartyg - ar

tilleriskolfartyg och reservstamfartyg - utgörande 4-5 stora 

fartyg och 3-4 spanare, under kommando av amiralen, in

spektören för torpeddetaljen. Denna övning varar i ungefär . 

3 veckor, varunder isynnerhet övas nattgång med ändamål att 

uppsöka de stora eskadrarna och anfalla dem i stora förband. 

Tidigt på sommaren fortsättes denna utbildning under 2 

a 3 veckor med högsjöflottan. Under juli gör skolflottiljen en 

färd utefter kusten och på hösten från mitten av augusti tager 

den med den övriga rustade flottan del i höstkrigsövningarna. 
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Efter ett år blir skolflottiljen en » manöverflottilj ». A v 

ekonomiska skäl bliva dessa ej inmönstrade förrän i november 

eller december. De ingå då efter rustning i eskadrarna under 

högste befälhavarens kommando och äro under denna tid un

dandragna torpedinspektionens kontroll. Men H. B. befattar 

sig ej med dess inre angelägenheter, för honom äro de in

strument, levererade färdiga för användning, fullt utbildade 

så vitt som utbildning kan ske utanför de stora eskadrarna. 

De återgå efter slutade manövrar tillbaka till torpedinspektio

nen, som bättre förstår deras behov än en H. B. kan göra. 

Manöverflottiljerna göra även en sommarkryssning och 

deltaga i de stora höstkrigsövningarna. Vid slutet av andra 

året bliva manöverflottiljerna »reservfloUiljen> under 3:e året. 

Specialisterna begagna sig av skoltorpedbåtarna för att hålla 

sig i övning. Reservbåtarna bliva stundom utrustade på våren, 

men äro vanligen i reserv till 2 eller 3 veckor innan höstkrigs

övningarna börja. 
Utbildningsperioden är sålunda slut efter tredje året, då 

båtarna återgå till skolflottiljen. Matroser och eldare avpol

letteras, men en del u.-o.-korpraler få stanna för att bilda stam

men till besättningar för nästa 3-årsperiod = skol-, manöver

och reservflottilj. 
Denna 3-årsperiod har visat sig lämplig vid ökning av 

torpedvapnet. Före 1906 fanns endast 3 flottiljer i hela tyska 

flottan, vardera torpeddivsionen hade en skol-, en manöver

och en reserv-halvflottilj. Halvflottiljen från Kiel måste förena 

sig med den i Wilhelmshaven för att bilda en flottilj. På 

hösten 1906 organiserade Yardera divisionen två halvfloltiljer, 

så att 1907 fanns del två manöverflottiljer i stället för en. 

Ökningen fortgick så att 1914 fanns 7 flottiljer torpedbåtar. 

En ganska anmärkningsvärd faktor i tyska torpedutbild

ningens efl'ektivitet är den stora de l därav, som utföres under 

mörker. Mycket få torpeder skjutas på dagen. En flottilj 

skjuter i medeltal 1,500 torpeder på ett år. Förlusten av en 

torped är ett allvarsamt missöde, som torpedofficeren har svårt 

att bortförklara. 
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Det finnes intet tvivel om matelielens utomordentligt till

förlitliga iordninghållande ej heller om den hängivna, säkra 

andan bland officerare och manskap och det uppriktiga ömse

sidiga förtroendet och aktningen dem emellan. 

Sammandrag av utbildningsprogrammet. 

l:a året 
skol-flottilj l 

2:a året l 3:e året 
manöver-flottilj reserv-flottilj 

ten av novem- litärutbildningbå- år men mera om- Arbet e i en skilda 
Oktobertill mit- Förberedande mJSamma som föreg.j 

. f ' d · . båtar eller 1 

ber. tar 1 reserv. attan e, l reserv. skoltorpedhMar 

· ·· fl ·1· ·· för att bibehålla 
3 ~111 4. veckor Forberedande . ar- Halv- ott1 )en ovar speciHJistkvali-

fran m1tten av beten,, båtar 1 re- med spanareeska- J fikationerna. 

november. serv rustade. , dern. 

Efter julhelgen Båtar övade i par Utbildning i ensta- Ibland fulltra-

till slutet av och i halvflottil- ka båtar och 2 stad under 21 
mars. jer. veckor i halvflot- veckors tid. 

tilj med spanare- l 
eskadern. 

3 veckor i mars 
och i april 

Halvflottiljer rustade, på expedition 
med en eskader av speciella fartyg 
under amiral-inspektören av torped
detaljen . 

Nästa 6 veckor. Reserv, vila, återställande, övning 
med enskilda båtar och specialist
utbildning. 

2 eller 3 veckor, Halvflottiljen övas med stora flottan. 
slutet a:v maj · 
in i jum. 

Nästa 4 veckor. Vila, permission och mindre utru!lt
ningsarbeten . 

Nästa 6 veckor. Kryssning efter kusten, förberedelser 
för höstkrigsövningarna. l 

l l 

Omkr. 20 aug. Höst-krigsövningar, krigskondition. 
till se p tern ber 
14-18 dagar. 

l
Övriga delen av Komplettering av .. ej utförd torped-
september. skjutning m. m. Overgår i reserven. 

Övning en-
staka båtar 
för specialis
ter. 

Fullt rustad i 
slutet av juli 
för varjehan
da prov för 
att försäkra 
krigsmässig
heten; höst
krigsövningar 

l
l:e oktober. j övergår till rnanö-jövergår till reserv-j Övergår i ny 

verflottilj. flottilj. skolflottilj. 
---------~------~----~------------~---------

-
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Torpedmateriel en. 

Den fullständiga kontroll, som torpedinspektionen har över 

konst ruktionen, byggandet och leveransproven av torpedbåtar

na, har givit mycket goda resultat för torpedtjänsten. Marin

förvaltningen har ingenting att göra med konstruktionsfrågor, 

utom det att sjöministern har kännedom om alla tekniska frå

gor . Torpedinspektionen har sina egna fartygs- och maskin

konstruktörer samt ingenjörer för besiktningar och prov. 

Vad beträffar torpedmaterielens höga grad av krigsmäs

sighet beror denna på , att dess behov till fullo uppsk::1ttas och 

1illräckliga anslag härför erhållas . I Kiel och i \Vilhelmshaven 

finnes på varven en » Torpeda res ort», som praktiskt taget är 

ett fullständigt varv för torpedfartyg inom det stora varvet. 

Chef för denna resort är en kommendör med en kapten som 

assistent och en stab av 3 torpedingenjörer, 8 torpedlöjtnanter, 

3 fartygskonstruktörer och 3 maskinkonstruktörer. Torped

resort-anläggningen består av pannverkstad, maskinverkstad, 

plåtslaga reverkstäder, gjuteri, smedja, modell-, snickare-, kop

parslagare- och målareverkstäder, fullständiga förrådsbyggna

der för torpedbåtarnas fulla utrustning förutom kranar, flyt

dockor och slipar. I Wilh elmshaven äro 3,000 arbetare an

stållda för torpedvarvet Iden m ed att skilja varven åt är , 

att torpedarbetet skulle Lliva lidande genom att vara förenat 

med arbetet å de större fartygen. Arbeten å torpedbåtarna 

utföras därföre av folk, avsedda för detta arbete och för ingen

ting annat, vilket gör det möjligt för torpedbåtar, som behöva 

repareras eller skola utrustas , att erhålla snar, kompetent och 

odelad behandling av ett fullkomligt utrustat, tekniskt etablis

sement av tillräcklig kapacitet. 

Härigenom kan icke endast tillräckligt underhå llsarbete 

presteras, utan även reparationer eller utbyte av skadade far

tyg ske på minsta tid. Det är en vanlig sak att torpedbåtar 

skadade genom kollision under manöver blivit reparerade och 

åter avsända inom 24 timmar. Chefen för torpedresorten av

gör frågan om reparation eller utbyte av båt utan att förlora 

tid genom remisser. 
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För leverans av torpeder har inspektionen en fabrik i 

Friedrichsort nära Kiel under en kommendör-direktör med en 

kmn.-kapten som assistent och en stab av 21 torpedingenörer 

och 11 torpedister med rang från underlöjtnant till kom.-kap

ten. Personalen i denna fabrik är män, utbildade frå:p. början 

under torpedinspektionen med givet löfte att hemlighålla till

verkningen. Här tilliverkas alla torpeder, som användas i flot

tan, ävensom en del minor. Fabriken har en skjutbro med 

4,000 meters bana och komplett utrustning. 
Förenad med torpedtillverkningen, förbättringar och ut

vecklingar, prövning av fartygsinstallationer och utbildning av 

fartygs torpedbesättningar finnes en >> torpedförsökskommission >> 

med en kommendör som ordförande, en kom.-kapten och 4 

kaptener som medlemmar, 6 yngre kaptener, 3 torpedingen

jörer och en kemist som assistenter. Dessa officerare jämte 

andra utgöra även befälet å en pansarkryssare, som är avde

lad till torpedförsöksfartyg. Därjämte äro vanligen två spa

narkryssare avdelade för provskjutning av torpeder och utbild

ning av fartygens torpedbesättningar. De tillhöra icke flottan, 

men äro rustade och hållas i beredskap för särskild tjänst vid 

mobilisering. Hur de ingå i flottan är förut omnämnt. 

Fartygens torpedbesättningar. 

För fartyg som hava undervattenstorpedtuber (slagskepp 

och kryssare), utför torpedförsökskommissionen med utbildat 

torpedmanskap alla prov med installationer och torpedutrust

ning, antingen det är ett nytt fartyg eller en omfattande änd

ring av ett äldre. Sedan installationen har visat sig bestå pro

ven och blivit godkänd, överlämnas den till fartygets torped

sektion, vilken har blivit utbildad och kommenderad från l :a 

eller 2:a torpeddivisionen, beroende på om fartyget tillhör Kiel 

eller Wilhelmshavens station. 
Denna metod, varigenom varje installation först prövas av 

de bästa torpedexperter och sedan överlämnas till manskap 

utbildade under samma ledning, erbjuder de bästa möj lighe

ter för pålitlighet, och gör det lätt att bestämma, om eventuella 
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haverier bero på materiel eller personal. 

För utbildning av officerare och manskap för torpedtjänst 

å fartyg användes ett gammalt slagskepp, där fänrikar, offi

cerare och u.-o .-korpraler genomgå kurser. För att bliva kom

menderad som torpedofficer fordras en 6 veckors kurs som 

fänrik och en följande högre kurs, som ger officeren en »T»

beteckning. Om vederbörande ej varit kommenderad till tor

pedtjänst under två års tid, bortfaller denna distinktion, i fall 

han ej genomgått en repetitionskurs å torpedutbildningsfartyg. 

Slagskepp och större kryssare hava vanligen en l :a kl. 

kapten som l :e torpedofficer och en underlöjtnant som 2 :e 

torpedofficer. I allmänhet har l :e torpedofficeren förut tjänst

gjort som 2:e torpedofficer. Varje sådant fartyg har en u.-o. 

eller flagg-u.-o. som torpedmaskinist 

U ndervattensbåtsavdelningen. 

Undervattensbåtsavdelningen var att börja med organise

rad som en underavdelning av torpedinspektionen, men har 

nu övergått till en särskild >>Undervattensbåtsinspektion>> med 

säte i Kiel. 
Organisationen går efter ungefär samma linjer som torped

inspektionen. 
Då uppgifterna angående u .-vapnet i den amerikanska tid

skriften daterar sig från början av år 1914, är det antagligt, på 

grund av den kollossala utveckling som u-båtsvapnet i tyska 

marinen under krigets gång uppnått, att dessa uppgifter nu 

sakna betydelse och utelämnas därföre. 
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Gnisttelegrafi och telefoni. 

Redan före världskrigets utbrott hade gnisttelegrafien ut

vecldats , så att den var fullt praktiskt användbar å fartyg och 

fasta landstationer även ur krigssynpunkt, d. v. s. medgav 

i stort sett tillfredsställande störningsfrihet och räckvidd. I 

vissa länder hade man också kommit rätt långt m ed de rörliga 

landstationerna, och kriget har med all sannolikhet påskyndat 

även denna utveckling. 

Luftens spanare - luftskeppen och aeroplanen - hava 

nu också utrustats med gnist. De förra försågas med gnist

apparater mycket tidigt, och installeringen av desamma be

redde gnistexperterna föga besvär, då luftskeppen i allmänhet 

kunna bjuda på tämligen gott utrymme och äga ett bra »ba

lansnäb i sina stål- eller aluminiumkonstruktioner. Gnisten 

å ett luftskepp skiljer sig föga från en mindre fartygsstation. 

Gnisthytten måste dock förses med mycket kraftig ljudisole

ring för att utestänga bullret från motorerna. Räckvidden tor- · 

de vara rätt avsevärd. 

Ehuru man tidigt insåg, att aeroplanet borde förses med 

gnist för att fullt kunna utnyttjas i spaningstjänsten, dröjde 

det dock rätt länge, innan några gnistförsök komma till stånd 

mellan aeroplan och markstationer. De första försöken gjor

des i Frankrike ett par å r före världskrigets utbrott. Som man 

ansåg det otänkbart att kunna taga emot gnistmeddelanden i 

aeroplanet för motorbullrets skull, komma dessa försök endast 

att omfatta sändning och icke alls mottagning. De första flyg

gniststationerna salmade sålunda mottagare. Vid somliga till

fällen under ifrågavarande försök lyckades markstationer läsa 

av meddelanden från aeroplan på rätt tillfredsställande distan

ser, men-den olägenheten kvarstod alltid, att avsändaren aldrig 

visste, om mottagaren kunnnt snappa upp hans telegram. Man 

inser lätt det osäkerhetstillstånd, som måste uppstå, därest 

rapporttjänsten skulle arbeta under så lösliga förhållanden. 

Det nu pågående kriget framtvang också snart nog en vidare 

Utveckling av flyg-gnist-stationerna, så att numera kunna de 

icke endast avgiva meddelanden utan även taga emot dylika. 

T-idsk?-ift i Sjöväsendet. 4 
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Gniststationer för aeroplan tillverkas nu i ett flertal län

der och torde i huvudsak vara rätt lika. 

Den här nedan beskrivna flyggnistapparaten tillverkas av 

firman Skovmand & Pedersen , Danmark. 

stationen (fig. 1) är en vanlig tonstation för 500 perioder 

växelström och anordnad för såväl avsändning som mottag

ning. Ledningsschemat framgår av fig. 2. 

;!vsändaren. 

Aggregatet består av en likströmsgenerator (1), typ Ljung

ström, och en växelströmsgenerator (2), om 500 perioder, 800 

watt, direkt kopplade till varandra. Dess koppling till flyg

maskinsmotorn framgår av fig. 1. Remkoppling har förut för

sökts men måst övergivas. Nu användes kugghjulskoppling 

och inverkar den kraft, som aggregatet tager från motorn -
8i4 hkr - ej märkbart å dennas omloppstaL Likströmsg~ne

ratorn är avsedd ej allenast för magnetisering av växelströms

generatorn utan också för belysning och uppvärmning. Aggre

gatet är synnerligen väl inkapslat. Gnistgapen äro 0,3 mm. ; 

mellanläggsskivorna av gummi samt kopplingen mellan gnist

och antennkrets induktiv. 
Gnist-, kopplings- och antennspole äro inbyggda i en fyr

kantig låda försedd med propphål för de olika våglängderna 

samt med rörligt handtag för justering av kopplingen. 

J ordledningen kopplas direkt till flygkroppen, som i all

mänhet icke förses med något kapaciteten ökande pålägg i 

form av koppartrådar eller dylikt. Antennvikten väger c:a 

0,3 kg. 

Mottagaren. 

Mottagningsapparaten, som är placerad under spanare

sitsen, har i likhet med avsändaren induktiv koppling. 

Självinduktionen i primärkretsen regleras medelst två om

koJ>plare, den ena graderad i tiotal, den andra i enheter. En 

mindre kondensator (3), som kan kopplas i serie eller kort

slutas, ingår likaledes i primärkretsen. 
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sekundärkretsen är aperiodisk och dess koppling till pri

märkretsen regleras genom att öka eller minska sekundärpo· 

lens avstånd från primärpolen. Spolarna kunna dock ej fast

låsas i önskat läge. sekundärspolen inställes att omfatta 100, 

200, 300 eller 400 vat:v, allteftersom lösare eller fastare kopp

ling önskas. 
Telefonen är en vanlig glimmermembrantelefon av ame

rikansk typ samt inlägges löst i flyghjälmen. 

Detektorns konstruktion är av intresse, varför en närmare 

beskrivning lämnas över densamma (fig. 3) . 

F i G. 3. 

Blyglanskristallen (l) är tämligen stor och medelst Woods 

metall (2) ingjuten i en metallhylsa (3), som sättes fast i ett 

stativ (4). En mycket fin koppartråd (5) fästes uti en annan 

med handtag (9) försedd hylsa (6), vilken med en kula (7) 

lagras uti tvänne fjädrar (8). Genom att föra handtaget i 

olika riktningar kommer koppartråden att ligga mer eller 

mindre hårt mot kristallen dänned åstadkommande mer eller 

mindre lämplig kontakt. Fjädrarna äro tämligen styva, vilket 

gör, att hylsan med kopparlråden ej rubbas ur sitt läge vare 

sig vid slag eller skakningar. Inställandel av detektorn är 

mycket enkelt och verkställes på ett par sekunder. 

Till följd av skakningarna uti flygmaskinen har det lik-
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väl visat sig nödvändigt att sätta detektorn på en gummiplatta, 

som spännes fast på spanarens ena ben. 

Motta gningsapparaten innehåll er dessutom en provkrets 

för ungersökning av detektom . 

Den oerhörda tekniska utveckling, som kännetecknar i1it" 

tills gångn a krigsår, har em ellertid sträckt sina verkningar 

även till den tråd lösa telefoniens område, och särskilt i Förenta 

staterna har denna gren av signaltekniken förts mycket framåt. 

I böran av år 1916 gjorde American Telephone & Tele

graph C:o samt ' Vestern E lectric C:o gemensamma försök med 

trådlös telefoni , varvid man snart lyckades h ålla förbindelse 

å avstånd inom 400 km. I september samma år erhöll man 

lyckad trådlös talöverföring frå n Arlington till San Francisco 

(4,500 km. ), varvid enstaka ord uppfattades ända bort i Hono-

"Julu (H,OOO km.). Detta var desto anmärkningsvärdare, . som 

den där använda mottagningsantennen var jämförelsevis liten 

(30 m. hög och 200 m. lång). 

Detta storartade resultat möjliggjordes genom att i såväl 

avsändare som motta gare använda s. k . katodrör. A avsänd

ningsstationen leddes talet från American Tel. & Tel :s kontor 

i New-York per tråd till Arlington, förstärktes därstädes genom 

katodreläer, varefter den sålunda förstärkta talströmmen brin

gades att påverka antenn svängningarna. Dessa senare, :>Om 

åstadkommos m ed tillhjälp av 300 paralellkopplade lmtodrör, 

gåvo en antennströmstyrka av 100 ampere. Det å mottag

ningsstationen inkommande tal et förstärktes ungefär 1,000-

faldigt m ede lst ett flertal seriekopplade katodrör. 

Närmare detaljer rörande omskrivna långdistansförsök -

närmast avsett såsom reklam - hava ännu ej offentliggjorts . 

Däremot h a i Amerika under senaste tiden först i mark

naden en del mindre för fartyg avsedda trådlösa telefons ta tio

ner, i vilka katodrör (a udionlmnpor) funnit användning. Dessa 

stationer kunna användas för såväl telegrafi m ed odämpade 

vågor som för telefoni och hava visat sig driftsäkra och lätt

skötta. Visst•rligcn hava apparaterna iinnu ej utvPcldats , så att 

111an liksom vid trådtelefonen kan tala emot varandra, men 



-54-

det oaktat torde man kunna säga, att genom dem problemet 

med trådlös telefoni blivit löst på ett fiir pu-•;ktiskt bruk använd

bart sätt. 

stationernas konstruktion är helt och hållet grundad på 

användande av audionlampor, varöver beskrivning lämna!les 

i närmast föregående årsredogörelse. 
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Fig. 4 visar avsändaren vid en mindre typ av de Forest 

radio-telegraf-telefonstationer. Utom den å figuren synliga 

panelen ingår i stationen en likströmsgenerator för 500-1,500 

volt, ett mikrofonbatteri på 10 volt och antenn. 

stationen fig. 4 har, kopplad till en c:a 100m. hög antenn, 

med framgång använts för telefoni på mer än 180 km. Dess 

räckvidd vid telegrafi är omkring det dubbla eller 360 km. 

På den 40X 50 cm stora av formica tillverkade panelen 

märkas : (l) inkopplingskontakt för antennen, (2) ampereme

ter, utvisande strömstyrkan i luftledningen, (3) mikrofon, (4) 

kontaktarm för reglering av självinduktion i luftledningen, (5) 

reglerbar kondensator (avpassas tillsammans med självinduk

tionen, så att önskad våglängd erhålles), ( 6) omkopplare för 

givning och mottagning, (7) amperemeter, utvisande glödstri)m

mens styrka, (8) öppning i panelen för iakttagande av den 

på baksidan sittande lampan, (9) reostat för reglering av glöd

strömmen, (10) strömbrytare, (11) kontakter för inkoppling 

av mottagaren, (12) jordkontakt, (13) kontakter för inkopp

ling av telegrafnyckeln - kortslutes vid telefonering - (H) 

inkopplingskontakter för mikrofonbatteriet, (l) inkopplings

kontakter för 110 volts likström. 

På baksidan av panelen finnas kontakter för inkoppling 

av den högspända likströmmen från generatorn (500-1,500 

volt), andianlampan med hållare, fläkt för kylning av lampan, 

elektromagnetiskt relä för stationens koppling för givning eller 

mottagning m . m. 

För mottagning av telefonimeddelanden kan användas en 

vanlig med detektor försedd mottagare för gnisttelegrafering 

eller helst en för andianlampa konstruerad mottagare fig. 5, 

vilken lämpar sig för mottagning av såväl telefoni som tele
grafi. 

Denna senare består av en trälåda framtill täckt av en 

formica-platta. Lådan innehåller samtliga till mottagaren hö

rande apparater utom hörtelefonen samt batteri för lampans 
glödström. 
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Fig. 5. 

På lådans framsida märkas: 

(l) inkopplingskontakter för glödströmsbatteriet, (2) om
kopplare för inkoppling av glödtrådens ena eller andra halvJ, 
(3) telefonkontakter, (4) hållare med skruvkontakt för lam
pan, (5) inkopplingskontakter för lampan, (6) kontaktarm fijr 
inkoppling av större eller mindre del av elektronbatteriet 
utgöres av ficktampselement -, (7) luftledningskontakt -
kopplas till avsändarepanelen - , (8) reostat för reglering av 
glödströmmen, (9) jordkontakt - kopplas till avsändarepane
len - , (10) reglerbar kondensator, (11) kontaktarm för in
koppling av självinduktion i luftledningen, (12) mindre, reg
lerbar kondensator, (13) kontakter för inkoppling av extra 
självinduktion, när stor våglängd önskas, (14) hörtelefon, (15) 
omkopplare för apparatens ställande för mottagning av däm
pade eller odämpade vågor. 

Handhavandet av ovan omtalade telefonapparater är myc
ket enkelt och fordrar ingen särskild utbildning. Sedan våg
längden inställts och lampströmmarna reglerats för önskad 
avgivarekraft, har den telefonerande endast att koppla statio-
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nen för givning eller för mottagning medelst omkopplaren 
(6 fig 4) o 

Våglängden inställes genom att avpassa självinduktion 
och kapacitet enligt för varje station uppgjorda tabeller. 

Med ledning av amperemetern (7 fig. 4) regleras avsän
dadampans glödström till sitt rätta värde medelst reostaten 
(9 fig. 4). Den högspända likströmmen regleras genom att 
magnetisera likströmsgeneratorn, tills luftledningsampereme
tern visar den mot glödströmmen svarande strömstyrkan. 

Under .talets gång kan sedan den telefonerade genom att 
iakttaga amperemetrarna se sig själv tala, ty luftledningsam
peremetern gör större eller mindre utslag allt etfer talets in
verkan på de elektromagnetiska svängningarna. 

Lampan i mottagningsapparaten regleras , så att glödtråden 
brinner klart, utan att ljuset synes blåaktigt, varefter känslig
heten justeras, genom att större eller mindre del av elektron
batteriet inkopplas. 

Regleringen av mottagarelampan är den operation, som 
förutsätter största vanan och omdömet hos telefonisten . 

Man är ej tvungen att själv betjäna apparaterna, även om 
man själv vill tala och höra. Telefonstationen kan förbindas 
med en annorstädes i fartyget befintlig mikrofon och hörtele
fon, genom vilka samtalet förmedlas. Härvid torde dock vara 
lämpligt att samtalen avlyssnas av den för stationens skötsel 
avsedda personen. 

Fördelen med den trådlösa telefonien, i den gestalt de 
Forest givit densamma, torde närmast vara, att man kan till
godogöra sig fördelen av trådlös förbindelse utan användande 
av yrkesutbildad personal. Att stationerna dessutom medgiva 
telegrafering med odämpade vågor måste anses vara ett mycket 
stort plus vid värdesättningen av desamma, i synnerhet som 
telefoniförmågan ej rönt inflytande härav. 

Emellertid finnas även för enbart telefonering avsedda sta
tioner av de Forest konstruktion. Fig. 6 visar avsändarepa-
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nelen på en minsta sortens trådlös telefonstatio~1, beräkna~. att 

användas huvudsakligen på lustyachter och dyhkt. Dess rack-

vidd är c:a 10 km. 

Fig. 6. 
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Spionernas instruktioner. 

Den stora spioneriatfären, vari nio norrmän och tre tyskar 

äro invecklade, har i några veckors tid behandlats inför lag

mansretten i Bergen, skriver Nautisk tidskrift, l :a häft. för 

i år. Borsett från det av polisen beslagtagna brevet till spion

ledaren d:r Filchner, vilket brev avsänts från Göteborg och 

skrivits med osynligt bläck, har det hittills icke framkommit 

något särskilt uppseendeväckande förrän vid rättens samman

träde tisdagen den 11 december, då den packe hemliga dolm

ment, som upptäckts i Paasches box i Bergens Privatbank, 

framlad es. Paketet innehöll bl. a. inrutade spionkartor över 

hela Skandinavien och England. Varje ruta i dessa kartor 

är som bekant försedd med ett nummer, som tjänstgör vid 

spionernas maskerade meddelanden. Bland de övriga pappe

ren torde särskilt förtjäna uppmärksammas en sort instruk

tion för de tyska spionerna med titeln: >> Mål och medel för den 

tyska up plysningsverksamheten i Skandinavien». 

Första kapitlet bär rubriken Spiontjänst. Det heter häri, 

att uppl ysningar från de fientliga länderna genom neutrala 

sjöfolk äro av a lira största betydelse för Tysklands krigföring 

till sjöss. Kännedom om minfält, minfria kurser, krigsutprick

ningen aY farvattnen vid fientliga kuster genom omflyttning 

av sjömärken är en nödvändig betingelse för u-båtarnas arbete. 

>> Genom denna upplysningstjänst kunna våra u-bålar anvisas 

icke blott säkra ruter utan också anfallsobjekt. Först och 

främst gäller det att vinna fartygskaptener som ha den största 

erfarenheten och bästa tillHillet att göra iakttagelser. Det har 

emellertid visat sig ganska svårt att vinna dem för reportage. 
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Däremot synas unga styrmän vara ganska beredvilliga att läm

na upplysningar på grund av deras dåliga avlöning. Det är 

lämpligast att skaffa sig dessa förbindelser genom m.::llanhän

der. » 
Kap. 2 handlar om >> utfrågande av resande, som återkom

ma >> , nästa kapitel om >> upplysningar genom prässen >> och i 

ett därpå följande avsnitt gäller saken »värvning av personer, 

som resa ti Il fientliga länder». Det fram håll es vara särskilt 

viktigt att vinna pålitliga personer och det rekommenderas att 

söka sådana förbindelser hland bildade människor samt även 

bland m eta llarbeta re, barberare, sjuksköterskor och kypare, 

enär sådana yrken ha s~irskilt god marknad i England. Dess

utom rekommenderas att anv~inda kvinnliga agenter, enär det 

visat sig, h eter det, att d~ir mäns närvaro väcker misstanke, 

en kvinnas närvaro icke gör det. »Största faran för sådana 

agenter är utan tvivel avsiindandet av meddelanden från fien

dens land. Denna fara har emellertid inskränkts till ett mini 

mum därigenom, att våra kemiska experter i Tyskland, som 

blivit särskilt intresserade för denna sak, framställt medel , som 

fiendens kemislut vetenskap på grund av sin underlägsenhet 

icke är i stånd att upptäcka. Sådana medel kan agenten med

taga utan att det på något sätt viieker uppseende. >> (Här åsyf

tas metoden att framställa osynligt bläck genom att blöta med

tagnu näsdukar, preparerade på särskilt sätt, i vatten.) 

Ett annat dokument h eter >> Frågofonnulär med 85 frå 

gor» bl. a. sådana spörsmål som: Vad blev L 19:s öde och har 

något av dess maskineri kommit i engelsmännens händer? An

giv storlek och armering hos de nya undervattensbåtarna av 

C- och H-typen. Har det bekräftats, att en tysk u-båt oska 

dad tagits av fransmännen utanför Le Havre ? 

Vidare anträffades en code för spionerna, som är nog så 

listigt hopsatt. Här angives krigsfartyg av olika typer medelst 

maträtter och vinsorter, t. ex. u-båtar med >> aptitsill eller cog

naC >>; fiskbullar, madeira , sardiner i tomatsås o. s. v. äro andra 

code-ord. Enligt coden skulle ett telegram av följande lydelse: 

>> Avgår 10,000 tunnor salt sill» lämna meddelande om 10 stora 
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kryssares avgång. Tidsbestämningar ske enligt följande ske

ma: kl. l på natten Abrahamsen, kl. l e. m., Carlson, kl. 12 

på natten, Hansen o. s. v. Lokalerna angivas med hjälp av 

den förutnämnda spionkartans nummer. Namnet på fientliga 

städer angivas med neutrala stadsnamn, Malmö t. ex. i stället 

för Aberdeen. 

Dessa högst intressanta avslöjanden äro säkerligen icke 

minst värdefulla för engelsmännen. 

Ett kombinerat medelsolur och stjärnur. 
Hämtat ur Norsk tidskrift for Sj0v::esen sista häftet 1917. 

För någon tid sed a n förekom i dagspressen en notis om 

ett av den svenskfödde professor Elis Strömgren vid observa

toriet i Köpenhamn konstruerat ett ur , som visade såväl medel

soltid som stjärntid. Anordningen med dessa två tider på sam

ma ur ansågs bliva av värde vid utförandet av vissa observa

tioner . 

Vi äro i likh et m ed många andra övertygade om, att uret 

är av värde för observationer till sjöss, därigenom att det kan 

bereda navigatören värdefull hjälp vid lösningen av vissa nau

tisk-astron omiska problemer. 

På urtavlan finns två urtavlor för timvisare en till vänster 

för medelsoltid och en till höger för stjärntid, uppgraderad i 

24 timmar. Det finns en stor urtavla för 2 minutvisare, den 

ena märkt med en sol och utvisande medelsolminuter, den 

andra med en stjärna och angivande stjärntidsminuter. Dess

utom finnes en sekundvisare visande medelsoltid. 

Visaresystemet är sålunda kombinerat, att om man flyttar 

medelsoltidens visare fram eller tillbaka, så flyttar sig stjärn-
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tidens visare lika mycket. Tidsskillnaden mellan urets bägge 
tider förändrar sig alltså icke, om man på grund av fartygets 

longitudsförändring behöver ändra medeltiden. 
Å andra sidan kan systemet frånkopplas och stjärnvisarna 

inställas på den tidsskillnad i förhållande till medeltiden, som 

kan befinnas önsklig. 
Stjärntiden är ju som bekant vårdagjämningspunktens lim-

vinkel, och vårdagsjämningspunktens limvinkel vid Greenwich 
medeltids middag finner man i nautikalen. Härav regler för 
urets inställning. Man passar på vid tiden för Greenwich me
deltids middag, angiven av kronometer eller tidssignal, och in
ställer urets medeltidsvisare på O samtidigt som stjärntidsvi
sarna inställas på en stjärntid likamed m edelsolens rektacen
sion för den givna dagen= vårdagjämningspunktens limvinkel 
vid Greenwich medeltids middag. Vill man därefter ställa me
deltiden för en annan meridian än Greenwich, t. ex. 15 o \V , 
vrides medeltiden l timme tillbaka, varvid stjärntiden auto
matiskt följer med, så att urets stjärntid också gäller Long 

15° w. 
Stjärntidens acceleration i förhållande till medeltiden utgör 

på ett år 24 timmar, på en månad omkring 2 timmar och på 
ett dygn något mindre än 4 minuter - 3m 56S, 56 - liknande 
ökningen i n'ledelsolens rektacension under ett medelsoldygn. 
Lika mycket fortar sig alltså stjärntiden i förhållande till me
deltiden uneler ett medelsoldygn. Genom en sinnrik utväx
lingsanordning i uret har det lyckats att få fram en acceleration 
hos stjärnuret i det närmaste överensstämmande med ovan 
anförda värde. Felet hos stjärnuret i förhållande till medel
soluret brukar ej gå upp till mer än 57s per år eller 148 i 
kvartalet. Rättelse av nämnda fel, som icke behöver företagas 
mer än en gång om året, sker genom att flytta stjärntiden. 
Skulle urets medeltid bli felaktig, genom att uret drager sig 
före eller efter, justeras detta på vanligt sätt genom att vrida 
medeltidsvisarna. Samtidigt blir också stjärntiden ställd rätt. 

Man finner härav, att om stjärntiden i början är rätt ställd 
i förhållande till medeltiden, så avläses stjärntiden för en viss 
meridian samtidigt med medeltiden för samma meridian . 
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Fördelen med uret ligger huvudsakligen däri, att reduktio
nen av medeltid till stjärntid och tvärtom, som ju ingår i en 
del nautisk-astronomiska problem, blir obehövlig genom an
vändandet av detta ur. Användningen är emellertid begränsad 
till sådana problem, som icke kräva någon större grad av nog
grannhet i fråga om angivande av tiden , såsom vid azimutbe
stämmelser, latitudsobservationer å Polaris, tiden för en stjär
nas meridianpassage m. m. 

Några exempel på urets användning må anföras: 

l. Azimuthbestämning. För att bestämma en stjärnas 
azimuth enligt Burdwoods azimuthtabeller eller Alex. Thores 
nautiska tabeller fordras kännedom om timvinkeln. Man no
terar alltså stjärnurets tid samtidigt med pejlingen. Skillnaden 
mellan stjärnticlen och st]. ärnans rektacension är J· n västl1' cra . . oc: 
timvinkeln, med vilken man ingår i nyssnämnda tabeller. 

2. Latitud genom höjd av Polaris. Man använder stäl
lets stjärntid för uttagning av de tre rättelserna för att finna 
Polaris höjd . Rättelserna kunna alltså uttagas direkt med 
hjälp av elen vid observationen noterade stjärntiden på uret. 

3. Tiden för en stjämas meridicmpassage. Vid tiden för 
en stjärnas meridianpassage är ställets stjärntid likamed stjär
nans rektacension. Då stjärnuret visar likamed den i nauti
kalen uppgivna storleken av stjärnans rektacension, befinner 
sig alltså stjärnan i meridianen. 

4. Att finna stjärnor som passera meridianen vid en viss 
tidpunkt. Man avläser stjärnurets visare och ser efter i nau
tikalen, om det förekommer någon stjärna med en rektacen
sion likamed stjärnurets tid. 

5. Bestämning av vårdagjämningspunktens läge på him
meln för stjärnorientering. 

Avläs stjärn uret. Vårdagjämningspunkten befinner sicr 
lika många timmar väst om meridianen som tiden på stjärn~ 
uret. 

Understrykas bör att medeltiden på uret bör vara ställets 
medeltid och icke normaltid, för att stjärnuret riktigt skall 
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ange stjärntiden för den meridian, på vilken observatören b e

finner sig. 
Förutom den lättnad som användningen av uret medför 

vid lösningen av de ovan berörda problemen, bör det kunna 

bliva till. nytta i navigationsskolorna och underofficersskolorna 

för inövande av begreppet stjärntid och de förändringar som 

äga rum mellan medeltid och stjärntid. 

Uret är patenterat och tillverkningen för nautiskt bruk 

har redan börjat. Om uren kunna levereras till moderat pris 

och visa en säker gång, torde de få en stor användning till 

sjöss . 

Innehåll i åtskilliga maritima och krigsvetenskapliga 

tidskrifter år 1917. 

Artilleri och handvapen. 

Skjutning mot luftmål .......................... . .. . 

Ordreoverforing under artil1eriskibes nat-

kamp ... ...... .. .. .... . ....................... ......... . 

strategi och taktik. 

Den nyeste losning av den taktiske funcla-

mentalsats .... .... .. ........ ........ .. ...... .. .... . 

sjökrigshistoria m. m. 

Den algierske fredshistorie .................... . 

Operationerne mod Rigabugten i oktober 

1917 ·· · ···· ······················ · ... ··············· .. . 
Dardanellerexpeditionen ... .... ........ ...... ... .. . 

Fregatten Svarta Örns konvojexpedition 

1760-64 ...... ··· ·· ······ ·· ·········· ··· ···· ·· ······ ··· 

Organisation och budget. 

R<>kruttering og utdannelt,e av vore tlooks-

K. T., sid. 97 . 

N. '1'. f. S., sid. 421. 

N. T. f. S., sid. 431. 

D. T. f. S., sid. 391. 

D. T. f. S., sid. 397. 
K. T., sid. 151. 

N. T., sid. 42. 

underoffiserer .. .. .. .. . .. . ... . . ... .. . .. . . .. .. . .. .... N. T. f. S., sid. 449. 
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Fartygsbeskrivningar, skeppsbyggeri och 

fartygsmaskiner. 

Kantringsfaran för fartyg meO. trämassa 

som däckslast .... ............. ........ ..... .. . ..... . 

Kristidens inverkan på val av konstruk-

tioner och materiel inom skeppsbyggeriet 

Betongfartyg och deras byggnad .............. . 

Om hastighetsmätare ...... .. . .. .... ...... ... ..... . 

Betonskibe ...... ........ ...... . .. ... . .. . ... ...... .. ... . 

Amerikansk skibsbygning ..... ... .. ... . . ..... ... . 

Undervattensbåtar, torpeder och minor m. m. 

Aarsberetning om Torpedovoosenet ........... . 

Ubaatkrigen ......... ...... ........ . .................... . 

Handelsflottan och kolonialväsendet 

Bemanningsfrågan .. . ... ... ..... ...... . ......... .. ... . 

Fartygsbefälets teoretiska utbildning ........ . 

Sjöfartsåret 1917 ... ................ ..... .. ...... .. .... . 

Sj.oforklaringer over norske skibes krigs-

forlis 7 aug. 1914-30 juli 1917 .. ..... .. .... .. 

Den norske handelsflaates krigstap 

Sjöolyckor. 

Dansk S.oulykke-Statistik 

Diverse. 

Sporten i den engelske Flaade ............... .. 

Bagge W andels Korttegning .................... . 

Sj.okrigsskolens 100-aars jubilooum .......... .. 

T. T ., sid. 82. 

T. T., sid. 85. 
T. T., sid. 90. 
'1'. M., sid. 266. 
N. T. f . S., sid. 435. 

N. T. f. S., sid. _447. 

D. T . f. S., sid. 421. 
N. T. f. S., sid. 412. 

N. T. 191ti, sid. 22. 
N. T. 1918, sid. 31. 
N. T. 19181 sid. 38. 

N. T, f. S., sid. 422. 
N. T. f. S., sid. 458. 

1 D. T. f . S., sid. 428. 

D. T. f. S., sid. 406. 
D. T. f. S., sid. 413. 
N. T. f. S., sid. 397 . 



A. T. 
A. N. G. 
D. T. f. S. 
I. M. 
J. el. T. T 
J. R. A. 
J. R. S. I 
K. M. 
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Använda förkortningar: 

= Artilleri-Tidskrift. 

= Army and Navy Gazette. 

= Tidskrift for Sev:;esen, Dansk. 

= Illustrerad Militärrevy. 

= Jahrbuch der drahtlosen Telegraphie und Telephonie. 

= The Journal of the Royal Artillery. 

= Journal of the Royal United Service Institution. 

= Kommersiella Meddelanden. 

K. T. = Svensk kustartilleritidskrift. 

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

L. M. F. 
M. d. l. F. 
:M.. G. S. 
M. N. 
1\f. R. 
M. S. 
M. 'l'. 
N. A. 
N. E. 
N. T . 
N. T. f . S. 
P. U. S. N. I. 
R. A. 
R. J\11.. 
S. A. 
S. U. 
T. F. 
T. R. 
'l'. T . 
U. S. G. 
Y. 
V. F. 

skrift). 
= La Marine Franyaise 

= Moniteur de la Flotte. 

= :Mitteilungen aus dem Gebiete des Seewesens. 

= Militär-Nyheter. 
= :M:arine-Rundschau. 

= The military surgeon. 
= Svensk Militär Tidskrift. 

= The navy', (Amerikansk). 

= The navy, (Engelsk.) 

= Nautisk Tidskrift. 
= N ors k Tidskrift for Sjevaosen. 

= Proceedings of the United States Naval Institute. 

= Revue d 'Artillerie. 

= Revue maritime. 
= Scientific American. 

= Svensk Utrikeshandel. 

= Tidskrift i Fortifikation. 

= Tidskrift i Militär hälsovård. 

= Teknisk Tidskrift. 

= United Service Gazette. 

= Le Yacht. 
= Vår Flotta. 
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Kungl. Örlogsmannasällskapets tävlingsämnen för ar 1918. 

1. Vilka erfarenheter Jämnar världskriget ifråga om vår flot

tas strategiska och taktiska uppträdande, 

2. Vilka erfarenheter lämnar världskriget ifråga om vår sjö

krigsmateriel? 

3. Bör en särskild personalchef tillsättas för sjöofficers

kåren? 

4. · Organisation , materiel och utbildning för marinens flyg

vapen? 
5. Organisation, materiel och utbildning för u-vapnet? 

6. Huru böra våra fartyg konstrueras för att verkningarna 

av skador i undervattenskroppen skola bliva möjligast 

obetydliga? 

7. Explosionsmotorer och deras användbarhet vid flottan ? 

8. Kustartilleriets användning för rörliga försvaret inom 

och utom kustfästningarne. Organisation, utbildning och 

utrustning för sådant ändamål? 

9. Vilka fordringar böra ställas på våra gniststationer såväl 

i land som ombord, och huru bör landets gnisttelegraf

väsende vara organiserat för att motsvara de krav, som 

ur försvarets synpunkt böra ställas på detsamma? 

10. Fritt val av ämne liggande inom området för Kungl. Ör

logsmannasällskapcts verksamhet. 

Tävlingsskrift bör, åtföljd av förseglad sedel , upptagande 

författarens namn och adress eller ock ett valspråk, vara in

given till Kungl. Örlogsmannasällskapets sekreterare, Karls

krona, senast den l nästkommande september. 

Finner Sällskapet inlämnad tävlingsskrift förtjänt av pris, 

tilldelas författaren Sällskapets medalj i silver. Skulle inläm

nad skrift anses vara av synnerligen utmärkt förtjänst, kan 

Sällskapet besluta att tilldela författaren samma medalj i guld. 
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Tävlingsskrift, som icke kan belönas med pris men likväl 

anses förtjänt av Sällskapets erkännande, erhåller på högtids

dagen hedrande omnämnande. 

Skulle den förseglade sedeln, vi lken åtföljer skrift, som 

blivit prisbelönt eller erhållit hedrande omnämnande, endast 

innehålla valspråk, tillkännagives detta under första hälvten av 

november månad i >> Post- och Inrikes Tidningar» m ed anhål

lan att författaren vill e till Sällskapet uppgiva namn och adress. 

Såvida författaren av inlämnad tävlingsskrift icke tillkän

nagiver motsatt önskan, förbehåller sig Kungl. Örlogsmanna

sällskapet rättighet att i sin tidskrift offentliggöra densamma . 

Karlskrona i november 1917 . 

sekreteraren. 




