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JOHAN EDVARD GADELIUS.

Marinen under sistförflutna året.
Flottan har fortfaran de varit mobilise rad, ehuru under
året avsevärd a inskränk ningar av neutralit etsvakte n blivit gjorda och ytterliga re ställts i utsikt under år 1918. En värdeful l
tillöknin g i flottans försvars kraft har vunnits i och med det,
att pansarbå ten Sverige ingått i den rustade flottan. Å andra
sidan hava icke åtgärder blivit vidtagna för att ersätta den
materiel, i synnerh et torpedfa rtyg, som genom tjänstgör ing i
neutralit etsvakte n blivit försliten .

I.

Marinen vid 1917 års riksdag.
I överenss tämmels e med föregåen de riksdaga rs beslut har
av det år 1914 för nyanska ffning under åren 1915- 1919 av
krigsfart ygsmateriel beviljade anslaget å 32,000,0 00 kronor på
f'Xtra stat för år 1918 anvisats ett belopp av 6,400,00 0 kronor.
Detta utgör 4 :e anvisnin gen å det beviljade anslaget.
På extra stat för år 1918 har riksdage n beviljat ett reservationsa nslag av 4,200,00 0 kronor till anskaffn ing av undervattensb åtmateri el, för anskaffn in g av flygbåtsm ateriel ett liknande anslag av 135,000 kronor och till anordna nde av förvaringsskju l för flygbåta r m. m. ett liknande anslag av 20,000
kronor.
Till utvidgni ng och m odernise ring av flottans varv i Karlskrona beviljade 1916 års riksdag på extra stat ett reservati onsanslag å 1,350,00 0 kronor. Av detta anslag har 1917 års riksdag givit en 2:a anvisnin g å 275,000 kronor.
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För anläggning å flottans varv i Karlskrona av en laddningsstation för undervattensbåtars ackumulatorbatteri er, för
utvidgning av tryckluftsystemet vid ingenjördeparteme ntets
verkstäder därstädes, för förlängning av nämnda departements
kopparslagarverkst ad har på extra stat för år 1918 beviljats
elt reservationsanslag av 112,500 kronor.
Till anordnande av en central beklädnadsverksta d för marinen m. m. har riksdagen beviljat ett anslag av 542,000 kronor samt därav på extra stat för år 1918 anvisat såsom reservationsanslag ett belopp av 250,000 kronor.
För uppförande av en torpedförrådsbyggn ad vid flottans
sta ti on 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 å r 1916 beviljade anslaget å 360,000 kronor
till anordnande av en örlogsdepå vid Göteborg.
För anskaffning av övningsmateriel och förläggningsinventarier 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 flygväsende har på extra stat för år 1918 beviljats ett reservationsanslag av 300,000 kronor.
Till täckande av und er år 1916 förskjutna kostnad er för
tryggande av rikets neutralitet i fråga om sjöförsvaret har beviljats ett förslagsanslag, högst 15,793,448 kronor ; samt
för ersättande av det år 1916 till sjöförsvarets stärkande beviljade belopp ett reservationsanslag av 2,956,050 kronor.
Till hickande av kostnader för tryggande av rikets neutralitet har å extra stat för år 1918 beviljats ett förslagsanslag
högst 8,600,000 kronor med r~itt att under 1917 disponera ·nedel av anslaget. Beloppet jämte förut för samma ändamål
beviljade 3,000,000 kronor uppföres å ett gemensamt förslagsanslag högst 11 ,600,000 kronor å extra stat för år 1918.
Till bestridande av kostnader för förstärkning av visst förråd har å extra stat för år 1918 beviljats ett förslagsanslag högst
900,000 kronor.
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Till bestridande av kostnader för materielanskaffnin gar,
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 navigationsskolorna har anvisats på extra slat för år 1918 ett förslagsanslag av 27,000 kronor.
För beredande av krigstidstillägg och krigstidshjälp under 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 avlöningsförhållanden m. m. för befattningshavare inom statsdepartementen hade föreslagits en höjning i det för sjöförsvarsdepartem entets avdelning av Kungl. Maj :ts kansli och kommandoexpedition uppförda ordinarie anslaget från anslagets föregående belopp 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 kronor, 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 marinförvaltningen s
stat uppförda anvisningen till vikariatsersättning , arvoden till

-
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ex tra ordinarie tjänstemän och biträden samt renskrivningskostnad m. m. ett förslagsanslag, högst 6,300 kronor;
dels ock till anställande av två extra revisorer i marinförvaltningen och till förstärkning jämväl i övrigt av arbetskrafterna å revisions- och bokslutskontoren därstädes ett förslagsanslag, 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 marinunderintende nt I fråga härom uttalade riksdagen
såsom sin mening, att det av marinstabschefen ifrågasatta kompetensvillkoret läntpligen synes böra uppställas, särskilt med
hänsyn till det ifrågavarande befattningshavare åliggande arbetel med verkställande av kostnadsberäkning ar och andra utredningar 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 mariningenjörkåre n
och för marinintendenturk åren och i riksstaten för år 1918 ökat
förslagsanslaget till avlöning för flottans kårer och stater förut
5,943,656 kronor med 398,3 13 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 ökning av:
kommendörkapten er av l :a graden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
kommendörkapten av 2 :a graden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
kaptener av l :a klassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
kaptener av 2 :a klassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
löjtnanter .... . .........-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
underlöjtnanter och fänrikar
Summa

2
l
7
4
2
2

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 kommendörkapten er 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 beräkningsgrunder har underofficerskåren ökats m ed följande antal be ·
ställningar, nämligen:
4
flaggunderofficerar e .... . ... ... ................. . ... .
10
underofficerare av 2 :a graden
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 enlighet 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. Ökningen 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 uppmuntringspenn ingar, inkvarteringsbidrag och lönetillägg beräknade beloppen.

Il
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~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.
Marinintendenturk årens 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 marinintendentstjä nster tillkommit, av vilka 2 med avlöning i likhet med kommendörkapten av l :a graden, vidare 5
marinintend e nter av l :a graden, l :a löneklassen och 2 marininten denter av l :a graden, 2 :a löneklassen, under det att antalet marinintendenter av 2:a graden minskals med 7 och marinunderintendente r med 3.
Ordinarie anslaget till avlöning för flottans kårer och stater blir för år 1918 sammanlagt 6,34 1,969 kronor.
Förslagsanslaget till ersättning för rustning och rotering
har minskats med 700 kronor , från 5,000 kronor till 4,300
kronor.
Jntendcnturen. Reservationsanslag et till beklädnad åt sjömans- 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 reservationsanslage t 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 flottan, förut 2,092,236 kronor, har ökats med 29,423 kronor till
2,121,659 kronor, varjämte till förstärkning av ordinarie förslagsanslaget 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 svårigheten att vid tiden för anslagens beviljande kunna bedöma
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portionsprisen år 1918, och beloppet utgör 20 o/o av ordinarie
anslagets belopp.
Nybyggnad och underhåll. Reservationsanslag et till flottans nybyggnad och underhåll, förut 3,035,950 kronor, har
ökats med 126,950 kronor till 3,162,900 krono·r. Då flera faktorer, som skulle kunna inverka på bestämmandet av en reviderad normal underhållsplan för flottan under år 1918, voro
under utredning, hade vid beräkningen av medelsbehovet und er denna anslagstitel den för 1914 års riksdag framlagda planen blivit följd med några smärre undantag.
Övningar. Med hänsyn till nu rådande förhållanden har
i riksstaten för år 1918 reservationsanslage t till flottans krigsberedskap och övningar förut 3,550,000 kronor höjts med
278,000 kronor till 3,828,000 kronor, varjämte riksdagen till
förstärkning av ordinarie reservationsanslage t till flottans krigsberedskap och övningar på extra stat för år 1918 beviljat ett
förslagsanslag högst 380,000 kronor, d. v. s. 10 % av det ordinarie anslagets belopp.
J( ustartilleriet.

Avlöning. Förslagsanslaget till avlöning för kustartilleriels personal, förut 1,547,127 kronor, har ökats med 69,599 kronor till 1,616,726 kronor. Den personalökning som i samband
härmed godtagits utgör:
l
kapten av 2:a klass . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
l
löjtnant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
l
underlöjtnant (fi.i.nrik) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
l
underofl'icer av l :a graden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
manskap i l :a lönegraden ......... ·. .. . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Intendenturen. Reservationsanslag et till beklädnad åt kustartilleriets 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 reservationsanslage t till beklädnad åt kustartilleriets manskap. Det extra anslaget utgör 20 % av det ordinarie.
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Förslagsa nslaget till naturaund erhåll 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
förslagsan slag, högst 116,400 kronor till förstärkni ng av ordinarie förslagsan slaget till naturaund erhåll åt personal vid kustartilleriet.
Nybyggna d och underhåll . Reservatio nsanslage t till underhåll av kustartille riets byggnade r och materiel, förut 527,300
kronor, har ökats med 26,050 kronor till 553,350 kronor.
Övningar. Reservatio nsanslage t till kustartille riets krigsberedskap och övningar, förut 472,800 kronor, har ökats med
19,800 kronor till 492,600 kronor i enlighet med förut godtagen plan, varjämte på extra stat för år 1918 beviljats ett
förslagsan slag, högst 200,000 kronor, till förstärkni ng av ordinarie reservatio nsanslage t till kustartille riets krigsbere dskap och

Undervisn ingsanstal ter för sföfart samt nautisk-m eteorolog iska
byrån.

övningar.
Reservatio nsanslage t till krigsövni ngar vid kustfästni ngarna, förut 15,000 kronor, har ökats med 5,000 kronor till 20,000
kronor.
Flottan och kustartille riet.
I enlighet med förut godtagen plan för upprättan det av
reservstat för marinen har förslagsan slaget 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 förslagsanslag å 65,500 kronor till anställnin gs- och avskedspr emier
vid marinen, varjämte på extra stat för samma år beviljats till
extra rekryterin gsbidrag vid marinen ett förslagsan slag av
50,000 kronor, till rekapitula tionsprem ier vid marinen ett förslagsansla g av 50,000 kronor samt till åtgärder för civilanstäl lning av uttjänst manskap vid marinen ett förslagsan slag av
10,000 kronor.

Handeln.
Lots- och lyruiisend et. Förslagsa nslaget till lots- och fyrinrättning en med livräddnin gsanstalte rna, förut 3,649,774 kronor har minskats med 6,700 kronor till 3,643,074 kronor.

Anslaget till navigation sskolorna förut 184,220 kronor har
ökats med 1,400 kronor till 185,620 kronor.

Ordinarie anslag.
Marine n.

l.

A.

Departem entet.
Ökning.

Departem entschefe n . . . .
Departem entets avdelning
av Kungl. Maj:ts kansli
och kommand oexpeditionen ......... . ... .
Säger för departeme ntet

B.

17,000:-

69,900:-

29,500:-

86,900:-

Marinförv altningen och marinstab en.
Ökning.

Marinförv altningen ... . .
Marinstab en ......... . .

137,000:7,000:-

Säger för marinförv altningen och marinstab en ..

144,000: -

C.

Minskning .

4,000:4,000:-

Underuisnin gsverken.
Ökning.

Sjökrigsh ögskolan, reservationsan slag
reservaSjökrigssk olan,
tiansansla g ......... .
Skeppsgo sseskolan ..... .
Marininte ndentskol an, reservations anslag ..... .
Säger för
verken

:Minskning .

Minskning.

27,225:48,069:29,720:-

2,572:-

9,100:---------------------------------undervisn ingsTranspor t

114,114: 345,014: -

-
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Transport

D.

Transport

345,014:-

Flottan.
Ökning.

Minskning.

6,346,269:-

398,313:-

700:-

Minskning.

278,000:-

Skjutförsök och inskjutning av kanoner, reser40,000: vationsanslag . ....... ,
Säger för flottan 16,968,829 :-

-------------------------------------------E.

Kustartilleriet.
Ökning.

Avlöning:
Avlöning för kustartilleriets personal, förslagsanslag .. . . . . . . . . . . . . . . . . 1,616,726:-

2,676,87 1:-

60,184:-

Nybyggnad och underhåll :
Flottans nybyggnad och
underhåll , reservationsanslag . . . . . . . . . . . . . . . 3,162,900:- 126,950:-Övningar:
Flottans krigsberedskap o.

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

Transport

övningar, reservationsanslag .... . . 3,828,000:Sjöbevärinavlögens
ning och b eklädnad m.
m. , förslags4,742,789: anslag . . . . 914,789:A. r till eribelwv:

-------

l ntendenturen:
Beklädnad åt
sjömans- o.
skeppsgossekårerna, reservationsanslag . . . . . . 555,212:N a turaunderhåll åt personal vid flottan , förslagsanslag ... . 2,121 ,659:-

345,014:-,-Ökning.

Avlöningar, ersättningar m. m.:
Avlöning för
flottans kårer o. stater,
förslagsanslag .. ... . 6,341 ,969:Ersättning för
rustning o.
rotering, för±,300:slagsanslag

11

345 ,014:-

Intendentur en:
Beklädnad åt
kustartilleriets manskap,
reservationsanslag . . . . 142,800:Naturaunderhåll åt personalen vid
kustartilleriTransport 17,313,843:-

69,599:-

Minakning.

-13-

-12-

Transp ort 21,151 ,419:-

Transp ort 17,313 ,843:Ök n in g.

et, förslag anslag .. . . . . . 582,10 0:-

Nybyg gnad och underh åll:
Underh åll av kustart illeriets byggna der och materiel, reserva tionsan slag

724,90 0:--

553,3 50:-

.M:insknin g.

400:-

Kustar tilleriets krigsbe redska p och
övning ar, reservati onsanslag .. . . . . . 492,60 0:K ustartil leribevärin gens
av löning o.
bekläd nad
m. m., reservations anslag 430,00 0:-

F.

24,800 :-

Flottan och kustart illeriet .
Ökning .

Reserv stat för marine n ,
29,057:förslag anslag . . . . . . . .
Transp ort 21 ,151,41 9:-

65 ,500:-

Säger för flottan och
kustart illeriet ...... . .

94,557 :-

Ökning .

Minskn ing.

Ökning .

Minskn ing.

H. Diverse.

26,05 0:-

Övningar:

Krigsö vninga r
vid kustfäs tningar na, reservati onsan942,60 0:20,000:slag
Säger för kustart illeriet 3,837 ,576:-

avoch
Anstäl lningsskedsp remier vid marinen , förslag sanslag ....

Minskn ing.

Ålders tillägg, förslag san- .
42,000:slag . . ...... ...... . .
Ersättn ing åt officer are,
ingenj örer och intendenter under anstä11ning eller komme ndering utrikes , reserva 15,000:tionsan slag . . .. ..... .
Resest ipendiu m åt läkare
marinl äkarkå ren,
vid
2,000:reserva tionsan slag ....
stament
Rese- och trak
pennin gar, förslag san55 ,500:slag ..... . ... .. .. . . .
Flyttni ngshjä lp, förslag s11,000:anslag . . .. . ... ... . . .
en,
marin
Sjukvå rd för
140,96 0:förslag sanslag . . . . . . .
Uppvä rmning , b elysnin g,
ren hållnin g samt tvättbadinr ättning ar,
och
350,00 0:förslag sanslag . . . . . . .
Sktivm aterial ier och expenser m. m., förslag s- .
140,00 0:anslag . . . . . . . . . . . . . .
Transp ort 21,245 ,976:-

------

---------------

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

-

-

14 -

Transport 22,149,692:-

Transport 21,245,976:Ökning.

Utgivande av läroböcker,
beskrivningar,
reglementen och instruktioner 1n. n1. . ... ... .. .
Tryckn ingskostnader, förslagsanslag .... . .... .
Diverse behov ......... .
Extra utgifter . ...... . . .
Säger för diverse

Minskning.

Ökning.

25,000:83:-

25,002:22,254:75,000:903,716:-

Handeln.
Minskning.

Sjökarteverket:

Bestämt anslag
Reservationsanslag . . . .

10,000:16,100:-

26,100:-

Ålderstillägg för personalen vid undervisningsanstalterna för sjöfart och
nautisk- meteorologiska
byrån, förslagsanslag ..

4 7,800:5,000:101 ,800:-

13,000:-

Säger för handeln 3,971, 794:-Summa ordinarie anslag 26,121,486:-

Lots- och fyrväsendet .
Ökning.

Minskning.

Extra anslag.

Lots- och fyrinrättningen
med livräddningsanstalterna, förslagsanslag:
Direkt anvisni ng .. .... 3,642,665:405:Friheter
Ersättningar
4:-

187,820:-

Nautisk-m eteorologiska
byrån:

Sjökarteverlcet.

49,000:-

N avigatiansskolorna . . 185,620:Navigationslärarkursen,
reservationsanslag . . . .
2,200:------

Ökning.

Bestämt anslag
Förslagsanslag
Reservationsanslag

Undervisningsanstalter för sJöfart samt Nautisk-Meteorologiska
byrån.
Undervisningsanstalter för
sjöfart:

Säger för marinen 22,149,692:-

:2.

15 -

l.

B.

3,643,074:-

6,700:-

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

.1\llarin.en..

Marinförvaltningen och marinstaben.

Vikariatsersättning m . m . i marinförvaltningen,
förslagsanslag,
högst .. . ... . . .. ............. .

6,300:-

Transport 26,121,486:-

Minskning.

-17-

16 -

-

Transp ort 26,137 ,436:-

Transp ort 26,121 ,486:Förstär kning av arbetsk rafterna i
förslags anmarinfö rvaltnin gen,
.........
.
.
.
.
.
.
.
.
.
slag, högst

9,650: -

Säger för marinfö rvaltnin gen och
marinst aben ....... ....... ... .

15,950 :-

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

D.

Flottan .

. l u/ ö ni ng, ersättni ngar m. m.:

Extra lönetillä gg för år · 1917, förslagsan slag ....... ....... .. . .
Krigstjä nstprem ier till visst manskap och vissa värnpli ktiga vid
flottan , förslags anslag . . . . . . . . .

l ntenden turen:
Förstiir kning av reserva tionsan slaget till beklädn ad åt sjöman s- och
skeppsg ossekår erna, förslags anslag, högst . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Förshir kning av förslags anslage t till
naturau nderhål l åt persona l vid
flottan, förslags anslag, högst

500:-

200,00 0:-

200,500 :--

111 ,000:-

424,30 0:-

Nybygg nad och underhå ll:
Krigsfa rtygsma teriel, reserva tionsanslag ....... ....... ....... . 6,400:0 00:U nderval tensbåt smateri el, rese rvaLionsan slag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,200,0 00:reserva tionsan Flygbåt smateti el,
135,000 :....... ..... .
.......
.
..
.
.
slag
m.,
m.
ar
Förvari ngsskju l för flygbåt
20,000 :rese rvation sanslag ...... . .... .
Transp ort 26,137 ,436:-

535,30 0:-

Utvidgn ing m. m. av flottans varv i
Karlskr ona, reserva tionsan slag ..
Tankpr åmar för oljetran sport, reservatio nsansla g ...... . ...... .
Laddni ngsstat ion m. m. vid flottans
varv i Karlskr ona, reserva tionsanslag ....... ....... ....... . .
Central beklädn adsverk stad för marinen m. m., reserva tionsan slag ..
Transpo rtmedel för flottans varv i
Karlskr ona, reserva tionsan slag ..
Kolpråm för flottans varv i Karlskrona, reserva tionsan slag
Kajbyg gnad vid floHans station i
Stockho lm, reserva tionsan s lag ..
Torped förråds byggna d vid flottans
station i Stockho lm, reserva tionsanslag . . . . ....... ....... .... .
Transp ortmed el för flottans varv i
Stockho lm, reserva tionsan slag . .
Motorb åt för skeppsg ossekår en i
Marstra nd, reserva tionsan slag ..
Örlogsd epå vid Götebor g, reserva tiansan slag

Övning ar:
Förstär kning av reserva tionsan slaget till flottans krigsbe redskap
o. övninga r, förslags anslag, högst

275,00 0:72,080 :-

112,500 :250,00 0:30,100 :25,000 21,850 :-

81,900: 50,500 :11,500:120,000 :-

380,00 0:-

11,805 ,430:-

380,00 0:-

Artiller ibelwu:
Nya kärnrör för kanone r vid flot60,000: tan , reserva tionsan slag ....... .
reserva
flottan,
för
oner
Tubkan
37,500 :tionsan slag ....... ....... .... .
Transp ort 26,137 ,436:Tidskrift i Sjöväsendet.

2

-

-19-

18-

Transport 26,137,436:-

Transport 26,137,436:Kanoner och kulsprutor i reserv,
122,500:reservationsan slag . . . . . . . . . . . .
ingen
projektilutredn
av
Förbättring
för pansarbåten Oscar II, reserva100,000:tionsanslag . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Förbättring av projektilutredn ingen
för pansarkryssar en Fylgia, re155,000:servationsansl ag . . . . . . . . . . . . . .
jaAvståndsmätnin gsinstrument för
22,500:gare, reservationsan slag . . . . . . . .
Båtmateriel för flottans måldepå i
Stockholms skärgård, reserva23,000:tionsanslag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Luftkanoner till skydd för viss an290,000:läggning, reservation sanslag . . . .

Torped- och gnistsignalmat eriel m. m.:
Torpeder i reserv, reservationsan 50,000:slag ......... ......... ..... . .
Torpedsikten m. m. å jagare, reser16,200:vationsanslag ............. .. .
Nätsaxar till torpeder, reservations25,000:anslag ............. . .. · · · · · · ·
Ombestycknin g av två jagare, reser57,900:vationsanslag ............. ... .
torpedutredÖkning av två jagares
63,000:ning, reservationsan slag .... . .. .
Gniststationer för vissa fartyg , re12,000:servationsansl ag .. .......... . .
Kraftigare gniststationer för vissa
55,250:fartyg, reservationsan slag ..... .
Reservmaterie l för marinens gnist40,000:stationer, reservationsan slag . . . .
Transport 26,137,436:-

Provningsanst alt för gnistmaterielen, reservationsan slag . . . . . . . .
Försök med torped-, gnist- och flygmateriel r eservationsans lag. . . . . .

Minväsendet:
Min materiel, res ervationsansla g
Kontraminmat eriel, r eset-vatiansanslag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bevakningstele fonkabel för Karlskrona station, reservationsan slag

28,000:35,000:-

382,350:-

167,000:206,500:100,000:-

473,500:-

Säger för flottan 14,587,580:-

E.
810,500:-

Kustartilleriet.

Intend enturen:
Förstärkning av reservationsan slaget till beklädnad åt kustartilleriets manskap, förslagsanslag, högst
Förstärkning av förslagsanslag et till
naturaunderhå ll åt personal vid
förslagsanslag,
kustartilleriet,
högst . . . ............. ....... .

28,600:-

116,400:-

Nybyggnader och underhåll:
Täckande av överbetalning å reservationsanslage t till underhåll av
kustartilleriets byggnader och materiel för år 1916, förslagsanslag,
119,044:högst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mässbyggnad för underofficerar e
och manskap Yicl Oscar-Fredriks 110,000:borg m. m., reservationsan slag. .
Transport 40,725,016:-

145,000:-

-

-21-

20-

Transport 40,725,016:-

Transport 40,725,016:Kolgårdar i Vaxhohns fästning , reservationsanslag . . ... . ... . . . . .
Inredning av det s. k. Fredriksborgstornet i Vaxholms fästning , reservationsanslag ... . ............ .
Förändring av torpedbatteriet vid
Oxdjupet, reservationsanslag .. . .
E lektrisk belysning i b efästningar
m. m. å Oscarsvärn, reservationsanslag . ........... . ......... .
Förrådsskjul för Karlskrona fästn ings äldre rörliga bestyckning,
r eservationsanslag ... ... ..... . .
Transportpråmar för Karlskrona
fästning, r eservationsanslag ....
Förrådsbyggnad för förl ägg ningsinventarier m . m. vid Älvsborgs
fästning, reservationsanslag ....
Övningsmateriel m. m. för Hemsö
reservationsankustartillerildr,
slag . ... . ............. .. .... .

Övningar:
Förstärknin g av reservationsanslaget till kustartilleriets krigsberedskap och övningar, förslagsanslag,
högst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lega och furagering m . . m. för
hiistar vid kustartilleriet, förslagsanslag, högst . . . ..... .. · · · · · · ·

E ldhandvapen för kustartilleriet,
reservationsanslag

24,900:-

'

33,000:-

64,250:-

Minväsend et:
Permanenta mineringar vid kustbefästningarn a, reservationsanslag
Telefonmateriel för bevakningsändamål vid Älvsborgs fästning , reservationsanslag . . . . . . . . . . . . . .

12,000:13,650:-

29,500:-

30,000:--

F.

32,000:-

15,700:-

489,794:-

Flottan och lmstartilleriet.

Extra rekryteringsbidrag vid marinen , förslagsanslag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rekapitulationspremier vid marinen , förslagsanslag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Atgärder för civilanställning av uttjänt manskap
vid marinen, förslagsanslag . . . . . . . . . . . . . . . .
Materiel m. m . för marinens flygväsende, reservationsanslag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Viss artillerimateriel för flotta n och kustartilleriet,
reservationsanslag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Säger för flottan och kustartilleriet
G.

200,000:-

A.rtillerib ehou:
Nya k ärnrör för kanon er vid kust31,250:befästningarna, reservationsanslag
Transport 40,725,016:-

250,000:-

50,000:50,000:10,000:300,000 :94,500:504,500:-

l(ostnader för tryggande au rik ets neutralitet.

Neutralitetskostnader under år 1916:
50,000:-

150,000:-

Säger för kustartilleriet 1,099,044:-

18,000:-

115,000:-

120,000:-

Täck ande av under år 1916 förskj utna kostnader för tryggande
av rikets n eutralitet, förslagsan slag, högst. ................... 15,793,448:Transport 42,328,560:-

-23-

-22-

Transport 76,168,100:-

Transport 42,328,560:Ersättande av det år 1916 till sjöförsvarets stärkande jämlikt riksdagens skrivelse n:r 219 beviljade
belopp, reservationsanslag . . . . . . 2,956,050:-18,749,498:N eutralitetskostnader efter 1916 års
utgång:
Egentliga neutralitetskostnader, förslagsanslag, högst ............ 11 ,600,000:Förstärkning av visst förråd, för900,000:-slagsanslag, högst ............. .
Materielanskaffningar, för vilka medel redan av Kungl. Maj:t anvisats, förslagsanslag, högst . . . . . . 2,000,000:-14,500,000:Säger för kostnader för tryggande av rikets neutralitet .... .. .... ......... ... ..... . ... ... 33,249,498:-

H. Diverse.
Personliga lönetillägg, förslagsanslag, högst .. · .
Marinläkarkurs, förslagsanslag , högst ......... .
Arvoden åt vid skeppsgossel,åren i Marstrand anställda personer m. m., förslagsanslag, högst ..
Hyresutgifter, förslagsanslag, högst . . .... . · . · . ·
Täckande av vissa förskott, förslagsanslag, högst
Bidrag till utgivande av ett sjökrigshistoriskt arbete, reservationsanslag ................. . . .
Upprensning av viss farled , reservationsanslag ..
Säger för diverse

4,145:6,000:-

säkerhetsanstalter för sjöfarten, reservationsanslag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

460,000:-

Undervisningsanstalter för sjöfart samt nautisk-meteorologiska
byrån.
Ytterligare en assistent vid nautisk-meteorologiska
byrån, förslagsanslag, högst . . . . . . . . . . . . . . . .
Säger för handeln
3.

3,500:571,700:-

Marinen och Handeln.

Tillfällig löneförbättring åt viss lärarpersonal vid
marinen tillhörande undervisningsanstalter samt
27,000:navigationsskolorna, förslagsanslag . . . . . . . . . .
Krigstidstillägg och krigstidshjälp för år 1917 , förförslagsanslag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,300,000:Säger för marinen och handeln

2,327,000:-

Summa extra anslag 52,945,314:Femte huvudtitelns slutsumma 79,066,800:-

11 ,950:57,000:339,947:6,000:165,000:-·
590,042:-

Säger för marinen 50,046,614:2.

Lots- och fymäsendet.

Handeln.

S}ökarteverket.
108,200:Sjömätningar, reservationsanslag ...... ...... . ·
Transport 76,168,100:-
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varit så livlig t
Aldr ig förut har intre sset för torpe dvap net
men aldri g har det
som nu vid börja n av sJet fjärd e krigs året,
ifter för bely sand e
helle•· varit svåra re att erhå lla någr a uppg
n nu även Ame rikas
av ställn ingen på detta områ de. Seda
del i krige t, har även
fören ta state r kom mit att taga verk sam
lyck ats ösa en eller
denn a källa , där man förut någo n gång
litter ature n är stäng d
anna n skop a vetan de, börja t sina, och fack
L
för alla forsk ning ar inom torpe dväs ende
gand e arbe te ii ro
ebrin
Verk ning arna av torpe dens först örels
ng har kom mit
ndni
i ställe t så myck et tydli gare, och dess anvä
detta vape n skull e
in på bano r, där man förut ej vänta t, att
fram träda nde anbehö va anlit as. Jag men ar dess allt mera
vänd ning som kom mers eförs törar e.
a har tving at
Ente nten s försö k att utsvä lta centr alma ktern
ring enten teomk
en
dessa länd er till en åtgär d, u-bå tsblo ckad
ränsa de u-bå tskri get
länd erna s kuste r. Det nu så kalla de obeg
öran det av fient ligt
har visat rent förvå nand e resul tat i först
telän dern a mera Letonn age, vilke t antag es skola göra enten
nägn a för freds slut.
elsen s krig är
Hur stor del torpe den haft i detta föröd
en det störs ta antaJ et
omöj ligt att närm are bestä mma , då trolig
n num era samt liga
farty g sänk es geno m artill eriel d, men seda
och i allm änhe t kunenten tens hand elsfa rtyg blivi t bevä pnad e
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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 stridstorped er, 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 minskas 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 stridstorped er behöva endast
ett par stycken medtagas, då utsikten att komma i delo med
större fientliga fartyg minskas dagligen, eftersom dessa merendels befinna sig i väl skyddade hamnar och överlämna kampen mot u-båtarna till mindre fartyg, som kunna uppträda i

an problemet att utkonstruer a en för torpedens framdrivan de
lämplig ångturbin av den Ljungström ska typen.
Det är, som man säger, ett länge känt behov, då man väl
vet, att nuvarande torpedmask iner ~i ro frestade till yttersta
gränsen , och faran för maskinhave ri vid de höga farterna är

stora 1nassor.
Ett mål som torpedkons truktörerna numera sträva efter
är torpedens osynlighet i vattnet. De äldre torpederna med
sin tydliga strimma i vattnet kunde ofta genom snabb manöver undvikas, och det var därför nödvändigt att förminska
denna strimma, som icke endast tydligt visade torpedens väg
utan även röjde dess utgångspun kt, d. v. s. visade var u-båten
befann sig vid skottlossnin gen. Början därtill gjordes redan
genom ångtorpeden , som, därigenom att största luftmängde n
användes till förbränning en och den för drivkraften använda
ångan kondensera s 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
sku ll på senare tiden kon11nit till användning , och detta är antagligen fallet. I den riktningen kommer måhända utvecklingen delvis att gå. Det torde ej heller dröja så länge förrän
en ny torpedtyp kommer att prövas här i landet, då nämligen
Aktiebolage t Ljungström s Ångturbin med känd energi tagit sig

Den nyhet inom torpedvapn et som för närvarande mest
låter tala om sig är användande t av flygbåtar för torpedanfal l.
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:
>> Torpedplan et skall användas för skjutning av Whiteheadtorpeder från luften. Vår enda utsikt att kunna komma i
jämnhöjd med andra länders mariner är att i vårt flottprogram innefatta denna nya mycket effektiva uppfinning, som
under gynnsamma omständigh eter skulle göra en 20,000 dollars flygbåt till en farlig motståndar e till ett 20 millionerdo llars
slagskepp. Intet tvivel finnes, att icke torpedvapn et inom den
närmaste framtiden skall spela en viktig roll i sjökriget. GPnom denna konstruktio n kan en Whitehead- torped skjutas från
en flygbåt lika säkert som från en jagare.
Flygaren nalkas sitt mål från långt håll och stor höjd,
a 7 mils avstånd dyker den ned mot vattnet, fortsätter
6
på
så över vattenytan en kort distans, styrande mot målet, och
då detta är väl i linje, drager föraren en hävarm tillbaka. Denna

mycket stor.
Turbinen har nästan obegränsad e möjligheter , den komm er att giva torpeden en lugnare och jämnare gång, som med
ökning av medförd vattenmäng d 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 . Konkurense n mellan denna
och en blivande elektrisk torped kommer att bliva stor och
följ as med intresse.

Torped plan.
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igt fasth ållen und er flygröre lse frigö r torp eden , som var stad
s hane , så att torp eden s
båte n och sam tidig t omk asta s torp eden
tage r vatt net på sam ma
mas kin kom mer i gång och torp eden
jaga res tub. Jag har fått
sätt, som om den vore skju ten ur en
att en löjtn ant i enge lska
priv ata und errä ttels er från Euro pa,
över Mar mar asjö n i ett
flott an hade gjor t fyra flyg ning ar ut
orpe d var upp häng d, och
aero plan , und er vilk et en Whi tehe ad-t
ndan de 35 cm. torp esänk t fyra turk iska farty g, härv id anvä
kort tid seda n fick jag
der med en vikt av 330 kg. För en
at håll även som fullkom.bekr äfte lse på denn a nyh et från ann
strid ande länd erna kom ligt pålit liga uppg ifter om, att en av de
skal a.»
mer att anvä nda denn a ide i stor
är bevi sat geno m sänk det
att
ngs,
Vida re säge r Proc eedi
ren Gen a (3,000 ton) av
ning en den 2 maj av enge lska ånga
anne kter at ami ral Fisk es
en tysk flyg båt, att Tys klan d har
sam het ett nytt krig side och häri geno m satt i prak tisk verk
men förs umm at i eget
vape n, upp funn et av en ame rika nare
a sänk ts av torp ed från
land . Seda n det blev beka nt att Gen
Ame rica fått upp lysn inga r
en tysk flyg båt, har The Aero club of
g, som anvä nts och enlig t
från Eng land angå ende den anor dnin
skul le den prak tisk t tage t
illus trati oner i enge lska tidsk rifte r,
nt. Ano rdni ngen syne s
vara iden tisk med ami ral Fisk es pate
vara myc ket enke l.
i U. S. A. , beko stad e
Prov med Fisk es torp edpl an göre s nu
ents gilla nde. Fisk e tog
av priv ata med el med Nav y Dep artm
och alla förs ök, som hitsitt pate nt två år före krig sutb rotte t,
priv atpe rson er. Dire ktills gjor ts, hava vari t beko stad e av
spec iell torp ed, som upptöre n för Aero club har sagt att en
och stor effek t, har konfylle r ford ring arna för ring a tyng d
edfa brik i Broo klyn .
stru erat s av Mr Leav itt vid Blis s' torp
orda t Fisk es pate nt,
Båd e enge lsmä n och tysk ar hava fullb
stör sta svår ighe ten vid
och tysk arna hava tydl igen löst den
brin ga en ny typ av tordess anvä ndan de, näm lige n att fram
a dista nser av en flyg båt
ped, lätt nog att kun na bära s lång
a stor skad a vid träff .
och änd å kraf tig nog att åsta dko mm
anvä ndan det av tor Fast än offic iella uppg ifter finn as om

icke hava vari t i stån d
pedp lan i enge lska flott an, syna s de
ed. Den ame rika nska
att fram brin ga en därf ör lämp lig torp
lbs) 100 kg. och säge s
tor ped, som skal l förs ökas , väge r (200
a vilk et opan srat fartvO'
hava en ladd ning kraf tig nog att sänk
·o
som hels t.
und er kon stru ktio n
Äve n and ra type r av luftt orpe der äro
hos Blis s och and ra priv ata firm or.
anet skal l bliv a ett
Det är fara värt , att det tysk a torp edpl
ndet av de allie rade s farännu förs kräc klig are vape n i förs tära
an kun na bygg as på kort
tyg än u-bå ten vari t, eme dan torp edpl
att man övre ra dem och
tid, ford ra enda st en eller två man
an utan egen fara . 20
kun na anfa lla farty g snab bt och näst
för pris et av en u-bå t.
torp edpl an kun na anta glig en bygg as
iska fartyO't>> som
ral Pear y, som även omt alar de 4 turk
Ami
•
Mar mar asjö n av en enge lsk flyg are,
1 augu sti 1915 sänk tes i
le fullb orda uppf inni ngen ,
trod de, att enge lsmä nnen snar t skul
han, eme dan de för närm en tysk arna hava en förd el, säge r
kraf tig nog att sänk a ett
vara nde enda st behö va en torp ed,
inte har någo n anvä ndh ande lsfar tyg, då Eng land däre mot
lska torp edpl anet mås te
ning för ett såda nt vape n - det enge
sänk a slag skep p. Pear y
kun na bära torp eder star ka nog att
ng skul le slutl igen tillå ta
fant iser ar vida re att Fisk es uppf inni
land kun de t. ex. bygg a
Eng land att lösa u-bå tspr oble met. Eng
och anvä nda dem för att
JOO torp edpl an för svår a torp eder
Seda n kun de de enge lska
håll a de tysk a slag skep pen bort a.
klan ds kust batt erie r och
slag skep pen gå rätt upp und er Tys
ut.
hin dra u-bå tarn a från att kom ma

Torp ed- och u-bå tsnä t.
en att de sjöm ilitä ra
Från U. S. A. kom mer und errä ttels
t iden att insta llera toraukt orite tern a prak tisk t tage t över givi
a slag s skyd d mot torpedn ät omb ord på flott ans farty g. Dett
dre och min dre tillit i
peda nfal l betr akta s nu med allt min
de enge lska sakk unn ige
enge lska flott an. Den erfa renh et, som
g äro svår hant erlig a och
hava vunn it, är, att torp ednä t på farty
en rent av farli g del av
skry mm ande och utgö ra i vissa fall
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säker het
utrust ninge n. I alla hände lser giva de ej fullko mlig
mhet på
mot torpe danfa l l, utan man hör fästa mera uppm ärksa
icke minst
fartyg ens konst ruktio n, på deras rörels eförm åga och
och påhet
färdig
riets
på perso nalen s vaksa mhet och artille
passli ghet.
place rat
Därem ot fästes mera förho ppnin g på torpe dnäte t,
ing med
obero ende av fartyg en , som skola skydd as, som i. fören
omst.
framk
arnas
u-båt
u-båt snät utgör a ett stäng sel för
utefte r
Sådan a nät komm a att använ das på vissa platse r
t
använ
blivit
ameri kansk a kuste n, såsom detta system förut
ar.
u-båt
av de alliera de, för att förhin dra bomb ardem ent från

U-båt snät vid Hamp ton Roads.
Yard
Admi ral Mc Lean U. S. N. chef vid Norfo lk Navy
stort
ett
att
ande,
sjöfar
till
ng
har i febru ari utsän t en varni
ar,
u-båt
mot
skydd
stålnä t, sådan t som Engla nd använ t som
.
Roads
ton
håller på att utlägg as framf ör inlop pet till Hamp
ta
belys
Nätet s läge visas genom en linje av bojar , vilka bliva
fartyg sav strålk astare nattet id. I denna varni ng instru eras
att för'lt
befälh avare och lotsar att icke nalka s bojar na utan
.
lande
erhål
s
signa lera efter bevak nings båten för order
framNät äro även utlagd a framf ör Guan tanom o-ham nen,
ut
lägga
att
för The Narro ws vid Newy ork och det plane ras
undras att
nät vid andra viktig a platse r. Farty g skola förhin
a nät äro
anent
perm
där
,
hamn
a
der natten ingå i eller lämn
utlagd a.
1 mil
Nätet vid Hamp ton Roads , som är betyd ligt över
s
utlade
och
es
lång och på sina ställe n n}ira 30 m. djupt , byggd
r
porta
eller
av kusta rtiller iet vid Fort Monroe. Sving sektio ner
av vaktfinna s för att tillåta passa ge av fartyg eskor terade
fartyg .
blyer tsNätet är, säges det, utfört av ståltro ss av en vanlig
uppNätet
penna s storle k (7-8 mm.) med mask or 4X5 m.
tt.
upprä
bäres av flottö rer, och vikte r på under liket håller nätet
och vaktf arDen minst a störni ng av nätet visas av flottö ren,
terna för
Utsik
t.
llande
förhå
tygen kunn a genas t under söka
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ing med
en u-båt att komm a igeno m, eller att komm a i berör
En
små.
et
myck
äro
nätet utan att bliva hoppl öst insnä rjd
t
snabb
den
för
gång fast visar flottö ren otvety digt båten s läge
tillsk yndan de bevak nings båten .
nd att
Det är sådan a nät, som gjort det möjli gt för Engla
förnö och
er
trupp
av
orten
under hålla den oerhö rda transp
och
djup
ringa
har
denhe ter över engel ska kanal en, då denna
över.
tvärs
ej större bredd än att nät kunn a sträck as
Roads
Den första fisk, som fastna t i näten vid Hamp ton
on,
Madis
e
var en av Domi nionl injens gamla fredli ga ångar
näten
i
rjd
som under gång nattet id fick sin prope ller insnä
rd.
frigjo
den
få
att
e
arbet
hårt
ars
och det tog 12 timm

Torpedens inflytande på konstruktionen
av pansarfarty·g .
ad
Allt större vikt lägges nume ra på att fartyg ens byggn
se<bn
er,
torped
mot
skydd
sig själv erbju der tillräc kligt
eer säger
skydd snäte n nästa n övera llt bortta gits. The Engin
därom följan de:
pansa rRedan så tidigt som å den frans ka kustfö rsvars
en otroli g
båten Henri IV, som 1899 gick av stapel n, hade
om flata
Förut
del.
undre
ets
mäng d pansa r inarb etats i skrov
s tvärfunno
et
ansar
pansa rdäck både över och under sidap
panundre
det
skepp s pansr ade skott, som sträck te sig från
t
rbälte
pansa
sardä cket till slagk ölslin jen, och sidorn a unde r
betyd ligt
h~de å fartyg ets mitte lkrop p 75 mm. pansa r ned till
(8,950
fartyg
lilla
detta
å
ret
d.Jup. Total a vikten av pansa
tet.
cemen
depla
hela
av
ton) var 3,500 ton eller nära 40 %
vihar
Att de nya anord ninga rna delvis voro berätt igade
emot
stått
sats genom det sätt på vilket vissa fartyg hava
torpe dsprä ngnin g.
ikisk
Frans ka slagsk eppet Jean Bart, anfall et av en österr
ra
hund
flera
bas
en
till
U-båt, kund e utan hjälp taga sig fram
d
Jutlan
vid
Inil avläg sen och hastig t åter istånd sättas . I slaget
betyd
en
Bank träffa des Marlb oroug h av en torpe d och fick
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iig slybords s lagsida, men höll sin plats i linj en oaktat skadorna och började åter eldgivningen 9 min. efter träffen.
Tyska slagskeppet W estfalen blev under samma slag anfallet av en engelsk u-båt. Åtminstone en torped träffade, men
fartyget kom lyckligen i hamn.
Åtskilliga äldre fartyg däremot, vilka byggdes innan torpeden hade blivit en verklig fara, hava sänkts med ett enda
torpedskott Torpeden, likson1 kanonen, ökar hastigt i storlek 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 siffror 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 behovet att begränsa torpedens dimensioner. Vad som nu anses
tillräckligt som inre skydd mot torpeder bliver kanske otillräckligt att motstå sprängverkan av de torpeder, som inom
närmaste framtiden komma att utföras.
Ehuru u-båten kanske icke har visat sig vara en så fruktanwiird taktisk faktor, som amiral Sir Percy Seott och andra
auktoriteter spådde före kriget, har den dock otvivelaktigt modifierat krigsoperationerna både taktiskt och strategiskt.
Genom dess hälp har torpeden upphört att vara en avlägsen oeh tillfällig fara, för vilken det endast· syntes nödvändigt att företaga vissa försiktighetsmått av rent formell karaktär. 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 manöveregenskape r
betydligt överlägsna de nuvarande möjliggöres genom förbättringen 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 torpedbestyckninge n.

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 fartygskonstruktör erna
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 antaget, 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 » monitorer, 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 förutnämnda 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 verksamt å monitorerna. Att kunna ordna detta bälte så, att det
ej minskar farten i nämnvärd grad, men ändock hindrar svårare skador även från dc starkaste torpeder, som kunna framställas, är ett problem, som är ytterligt svårt att lösa. A andra
sidan sk ull e stora vikter inbesparas, om de pansrade torpedskotten under däck borttagas, då dessa blcvo överflödiga, om
skyeldsbältet visade sig till fyllest. Men det behöves, att detta
bälte sträcker sig över hela undervattenskropp en, 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 explosionssäkra b~iltet eller kofferdammen. Detta har blivit till fullo
bevisat. Långskeppspansars kott, isynnerhet om de placerats
för nära fartygssidan, kunna i verkligheten utgöra en fara.
Exempel finnes på, att ett pansrnt långskeppsskott på det brukTidsk1·ift i Sjöväsendet.
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sion
liga avstån det från sidan till följd av en under vatten sexplo
rna och
slunga des genom de inre skotte n, förstö rande panno
hade
orsaka nde mera ödeläg gelse, än om pansa rskott et aldrig
funnit s.
För verksa mt skydd skulle det yttre skotte t behöv a vara
med
5 meter från fartyg ssidan . Detta rum bör också fyllas
inatt
t
vattne
r
hindra
ett materi al , som uppta ger stöten och
värdega
bortta
komm a. Sådan anord ning skulle naturl igtvis
för att
fullt utrym me, men det vore ej för högt pris att betala
tillförl itligt försäk ra sig mot under vatten sanfal L
Den makt, som vore först i fältet med en eskad er av slaghava
skepp , säkert skydd ade mot torped er och minor , skulle
vore
en
fartyg
att
,
tandet
Medve
atta.
en fördel svår att översk
g
sannin
i
skulle
l,
sanfal
säkers tällda mot faran av under vatten
Det
avare.
befälh
en
vara en faktor av oberäk neligt värde för
artille ri
skulle tillåta honom att draga största möjlig a fördel av
omstä noch fart och att följa en taktik , som under nuvar ande
dighet er vore fullko mligt uteslu ten.
Förfat taren anser vidare , att dc stora slagsk eppen fortfaoch att
rande komm a att utgöra ryggra den av varje flotta,
. Han
grad.
anad
ej
i
storlek
i
dessa fartyg komm a att öka
ang
ardem
bomb
från
synes därem ot icke reflek tera på hotet
komskydd
t
från luften eller verksa mt skydd därem ot. Sådan
u-sky dd
mer antagl igen att bliva ännu svårar e att applic era än
stora.
och komm er att inverk a på att målyt orna ej göras för

Organisation av torped- och U-båtsdetaljen
i tyska marinen.
Comm ander R. R. Belkn ap U. S. N. har i »Unite d States
erat en
Naval Institu te procee dings » sept.- okt. 1916 public
av int
mycke
artike l med ovans tående rubrik som inneh åller
tresse.
and
Som källor har han begag nat följan de Organisation
ander
Comm
Admin istrati on of the Imper ial Navy av Lieute nant
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Active
Ferbe r i the Navy Register, Organic Regul ations for the
t
Poche
Military Perso nnel of the lmper ial Navy, the Naval
av
r
Book the Naval Estima tes, Ncmticus och en del böcke
tlow.
Count Reven
Inneh ållet behan dlar organ isation en och dess utveck ling
till våren 1914.
Amira l von Tirpit z gjorde sig redan tidgt bemär kt genom
flottan .
sitt försla g till organ isation av Torpe ddetal jen i Tyska
a motpassiv
säga
inte
att
för
e,
I trots av den brist på intress
Tirvon
es
lyckad
,
stånd, som dåvar ande sjömin istern visade
torped
och
,
pitz, då komm endör , att genom driva sitt förslag
i
först
tjänste n grund ades på dogme n av ständi g bereds kap,
angrep p och anfall et alltid utfört med stort antal båtar.
Torpe dinspe ktione n
En ledand e karak tär av den tyska marin ens organ isation
övriga
är, att torped detalj en arbeta r alldele s skiljd från den
funkti otjänsten, ända till den tidpun kt, då den är färdig att
direkt
då
er
komm
Den
.
nera som en avdeln ing av flottan
.
in i flottan som andra specia lvapen
Iden är den, att om torped detalje n skulle dela med andra
och förvapen medle n för utbild ning, under håll, repara tioner
sionel la
bättrin gar i främs ta rumm et, mynd ighete rnas profes
odelade
den
a
erhåll
att
icke
intress e, komm e torped detalj en
n av
grade
högsta
uppnå
uppm ärksa mhet, som behöv es för att
effekti vitet.
att
Det system , som von Tirpit z fullbo rdat, sträva r efter
ling
samm anstäl la de stora fördel arna av specia liserad utveck
en
ttning
fortsä
i
som
början
i
med den ordinä ra tjänste n. Såväl
st.
har system et visat sin förtjän
I allt utom person alen är torped tjänst en lika mycke t skiljd
o
dess
fran andra marin ens _Q_etalj er, som armen s kavall eri från
alltinfant eri. Olikh eten börjar med lednin gen och fortsä tter
jen
ddetal
Torpe
er.
rekryt
av
igenom till det årliga antaga ndet
an,
flaggm
en
är
en
Ledar
benäm nes »Torpe dinspe ktion cm.
vilken
ktön,
vanlig en en konter amira l, och hans titel »inspe
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titel angiver militär kontroll såväl som handläggn ingen av för
denna detalj speciella frågor.
Tcrpcdins pektörens åliggande n äro i allmänna ordalag all
upprätthå lla torpedvap nets och torpedfart ygens effektivite t för
torpedens vidare utveckling .
I tekniska, experimen tella och icke militära frågor underhandlar torpedins pektionen direkt med Marinförv altningen i
Berlin, vilken är huvudkva rteret för alla sådana frågor.
Rörande den militära förvaltnir"!_gen, står torpedinsp ektionen, i likhet med andra inspektion er (artilleri, förläggnin g, utbildning, kustartille ri, minväsen de och skyddsan ordningar samt
förråder) och personal, som icke ingår i aktiva flottan, under
cheferna för de två flottstatio nerna i_Qstersjöl!__ och Nordsjön,
mellan vilka flottan är delad.
Dessa höga chefer besluta i alla desciplinä ra frågor, utan
hänvända nde till sjöministc rn, som icke har tillfälle att träda
emellan.
Sjöminist crn har kontroll över reglement en och allmänna
åtgärder, som föreslås av Marinförv altningen, men ansvaret
för discipline n tillhör sådan a officerare i militärt kommand o,
vilkas erfarenhe t, rang, ansvarigh et och auktoritet sva~·a mot
fallet i fråga.
Dessa chefer såväl som högste befälhava ren över flottan
ansvariga inför kejsaren. I korthet, inspektör en för
direkt
äro
torpeddet aljen står i ungefär samma förhålland e till torpedvapnet som sjöministe rn till hela flottan. I jämförlig grad har
inspektör en en ~ittomfattande befogenhe t, med ändamål att
uppnå bästa möjliga verknings kraft för sitt vapen. Men för
att möjliggör a för honom att koncentre ra sin energi på sin
specialitet i högsta möjliga grad är ins ektören, liksom sjöministern lämnad i fred för vardagliga detalj er. Disciplin,
underhåll , beklädnad , inkvarteri ng, rekryterin g, rutin och elementär undervisn ing samt underhåll av torpedvap net skilja
sig i allmänhet icke från motsvaran de detaljer i flottan i övrigt.
Därföre kunna dessa sortera under avdelning ar, som befatta
sig med detta och ingenting annat.
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Då man studerar den tyska organisati onen, får man mer
och mer intrycket av sådan enkelhet i anordning en 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 ekonomis kt utföras av en annan
i m era intim ställning till ämnet i fråga. Huvudsak en är att
finna den medelpun kt, där specialiste n e· förlorar kännino·
av_Elanlägg ningen och vice versa . Fastställa ndet a.;- denna
punkt genom hela den tyska organisati onen visar stor klarhet
och erfarenhe t.

Torpedva pnets huvudstat ion.
Torpedins pektionen s säte är i Kiel. Inspektör ens närmaste stab består av:
stabschef . . ......... .... . en kommend ör.
Adjutante r ..... . ... .... . 3 kom.-kap tener och kaptener.
Assistente r ...... . .. . .. . . 2 kaptener.
sjögående marininge njörer med
Inspektio nsingenjö r
kom.-kap tens tjänstegra d.
2 sjögående marininge njörer.
Till dispositio n
2 torpeding enjörer (kom.-kap ten
Torpedex perter
och kapten).
1 torpedoffi cer (f. d. flagg-u.-o .
med löjtnants tjänstegra d).
Inspektio nsläkare ....... . 1 marinläka re av 1 :a graden.
intendent ..... . 1 marininte ndent
Direktör för fartygsko nstruktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 marindire ktör, 4 marininge njörer och extra ingenjörer .
Direktör för maskinko nstruk1
tion ......... ........ . 1 marindire ktör ) (kommen dörs
tjänstegra d), 2 marindire ktörer
eller ingenjöre r.
') Anm. I tyska flottan äro fartygs- och maskinkonstruktöre~na
icke sjögående. Högskolek ursen för de sen!lre är svårare. De sjögående mariningen jörerna bilda en särskild kår och äro ej konstruktöre r .
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Förestån dare för torpedla boratorie t . . . . . . . . . . . . . .

l civil professo r med kommen dörs tjänstegr ad.

För proYture r med nya torpedbåtar . . . . . . . . . . . . . . 2 kaptener , 2 sjögåend e mariningenjör er.
Sålunda samman satt kan torpedin spektöre n och hans stab
anses som en avdelnin g av Marinfö rvaltning en och är så fristående från denna senare, för vilken sjöminis tern är chef,
att de endast beröra varandra i två punkter.
I Marinför valtning ens ingenjör avdelnin g finnes:
en avdelnin g för torped och gnist med l kommen dör, 2
kom.-ka ptener, l kapten, l ingenjör och l fysiker;
en pulpet för förvaltni ng av medel anslagna för byggand e
av nya torped- och u-båtar med l marinint endent med kom..kaptens tjänstegr ad, vilken även har en pulpet i konstruk tionsavd elningen för övriga nybyggn ader.
Utövarn a av dessa två funktion er i Marinfö rvaltning en äro
ej tillkomn a för att kontroll era torpedin spektion en i Kiel utan
mera dess represen tanter, dess vänner vid rätten, som skola
tillse, att torpedin tressena bliva vederbör ligen uppskatt ade och
omhulda de av Marinfö rvaltning en. De äro icke mera än den
oundvikl iga länken mellan den alltomfa ttande administ rationen och dess utförand e myndigh et för torpedsp ecialitete n.
Av det föregåen de finner man, att torpedin spektion en är
frigjord från alla allmänn a angeläge nheter, som bättre kunna
utföras av andra myndigh eter och lämnad att ägna sig åt sådant arbete, som ingen annan kan utföra med samma förmåga. Ej heller kan någon annan myndigh et hindra dess arbete eller motarbe ta det.
Torpedin spektion en är därföre helt ansvarig för följande :
a) organisa tion av torpedbå tar, divisione r och flottiljer ,
b) reglemen ten för torpedde talj en,
c) skolregle menten och bestämm elser,

-

B9-

d) utbildnin g av torpedflo ttiljer, militäris kt, nautiskt och
taktiskt, från början till färdiga att ingå i flottan vid krigstillfälle,
e) konstruk tion, byggand e, prov och mottagn ing av torpedbåtar ,
f) nytillver kning av torpeder och underhå ll av förrådet,
g) förbättri ng och utvecklin g av torpeden , inclusive experiments utförand e,
h) prövning av torpedin stallatio ner å fartyg,
i) utbildnin g och fördelnin g av torpedpe rsonal för fartyg,
j) all utbildnin g av officerar e och manskap för torpedtjänst,
k) gnisttele grafering . De fartyg, som använda s för torpedförsö k, utbildnin g m. m., använda s även för gnistutb ildning
och försök.

Tor peddivis ionen.
Den tyska organisa tion, som svarar mot vår division, benämnes halvflott ilj. Den består av 5 sjögåend e torpedbå tar,
en av dem »ledareb åb, som förutom sin egen chef har en
kapten eller kom.-ka pten som halvflott iljchef. Båtarna byggas vanligen i grupper om 6, och ofta 4 eller alla 6 av samma
firma, varigeno m alla båtarna, förutom billigare pris, bliva lika
inom divisione n. Endast 3 firmor förekom ma, Schichau vid
Elbing, vars båtar bära beteckni ngen »S », t. ex. S. 176, Vulcanwerk en vid Stettin »V » och Gennani a (Krupps) i Kiel »G~>.
Att båtarna sålunda ständigt bära byggnad sfirmans initialbo kstav är icke utan sitt inflytand e på byggnad ssättet.
Två halvflott iljer med en 11 :te likadan båt, som flottiljfartyg» utgör en torpedflo ttilj. Cheferna på dessa äro kom.kaptener . Flottilje n är den största bestämd a taktiska organisationen , men halvflott iljen är en lika komplet t som taktisk
enhet.
För förvaltni ng, utbildnin g och underhå ll äro halvflott iljerna gruppera de i två divisione r, I. II. III till VI halvflott il-·
.ierna utgörand e l. torpeddi visionen , 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 övning och reserv-halvflottiljer , från vilka de verkliga halvflottiljerna bildas.
Torpeddivisionen har en militär organisation, liknande ett
regementes, som följer:
l. Torpeddivisionen.
kommendör,
kapten,
kapten ,
marmmgenJor av l. graden,
rnalinläkare (medical inspector),
divisionsintendent ....... . l marinintendent,
exercisinstruktörer ....... . 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. torpedbåtsflottiljen. Varje torpedbataljon är sammansatt av två kompanier:

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

l
l
l
l
l

I. Bataljonen.
2 :a kompaniet.
l :a kompaniet.
Varje kompani uppställer besättningar för i beredskap liggande båtar:
II. reservhalvflottiljen
I. reservhalvflottiljen
och efter utrustning bliva dessa:
II. halvflottiljen.
I. 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. torpedbåtsflottiljerna.
Varje kompani håll er, förutom besättningarna, en stam.
som en grundstomme, kring vilken nya besättningar kunna
hastigt organiseras och utbildas.
I lu~mpanierna eller landorganisationer na , gives militär utbildning med handvapen , gymnastik och allmän tjänst som
bas för utbildningen ombord. Denna senare bibringas på de
med halv besättning försedda två skoltorpedbåtarna och båtarna i reserv-halvflottiljen . Varje reservhalvflottilj håller en håt
med full besättning, men med dubbla antalet officerare för undervisning. Besättningarna få sin fulla utbildning, då reservhalvflottiljen går ·kommission som halvflottilj .
Tor pedbäts fJ ersonal .

Det värvade manskapet i tyska flottans torpedtjänst är
eliten av den för flottan avsedda personalen. Lagen föreskriver, 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 underofficerare, även transporteras stundom undero·f ficerare 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 res erv » 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 torpedbåtskommenderingar, 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.
Torpedbåtsofficera re genomgå som alla andra en torpedkurs som fänrik. Varje torpedbåtschef måste genomgå en
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högre kurs och utföra torpedskj utning för att erh ålla och kvarhålla sitt distinktio nsmärke »T».
Underoffi cerare och korpraler på torpedbåt arna äro torpedspecia lister. De äro tubbefälh avare och hålla lika styft
på denna distinktio n som en kanonkom mendör. Tubbefälhavaren tjänstgör även som riktare för torpedbåt sartilleric t.
Torpedbå tsflottiljen s utbildning .

Utbildnin gsrutinen i torpedtjän sten sträcker sig över 3 år.
De flesta rekrytern a komma den 1 oktober och genomgå en
förbereda nde 6 veckors allmän tjänst. Att börja med avdelas
de i klasser på 8 stycken. Under det första året av treårsperi oden kallas flottiljen för »Skolflottiljen>>. Såväl officerare som
de flesta av manskape t äro då nya för båtarna, en del helt nya
för t jänsten.
För officerarn as första utbildning står skoltorpe dbåtarna
under reservhalv flottiljen. Så snart den nya torpedbåt schefen
har sin båt väl i hand, går en erfaren reservbåts chef ut med
honom i sin båt för att öva manöver med två båtar. Därefter
tager halvflottil jchefen ut alla sina 5 båtar och övar dem tillsainmans.
Övning med flottan börjar i november och fortsätter in i
december . Båtarna hava då tillfälle till nattövnin gar mot större
fartyg. Tidigt på våren gå skolflottil jerna och manöverfl ottiljerna (föregåend e års skolflottil jer) ut tillsamma ns med en
speciell eskader av torpedutb ildnings- och försöksfar tyg - artilleriskol fartyg och reservstam fartyg - utgörande 4-5 stora
fartyg och 3-4 spanare, under kommand o av amiralen, inspektören för torpeddet aljen. Denna övning varar i ungefär.
3 veckor, varunder isynnerhe t övas nattgång med ändamål att
uppsöka de stora eskadrarn a och anfalla dem i stora förband.
Tidigt på sommaren fortsättes denna utbildning under 2
a 3 veckor med högsjöflot tan. Under juli gör skolflottil jen en
färd utefter kusten och på hösten från mitten av augusti tager
den med den övriga rustade flottan del i höstkrigsö vningarna .
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Efter ett år blir skolflottil jen en »manöverfl ottilj ». Av
ek onomiska skäl bliva dessa ej inmönstra de förrän i november
eller december . De ingå då efter rustning i eskadrarn a under
högste befälhava rens kommand o och äro under denna tid undandragn a torpedinsp ektionens kontroll. Men H. B. befattar
sig ej med dess inre angelägen heter, för honom äro de instrument, levererade färdiga för användnin g, fullt utbildade
så vitt som utbildning kan ske utanför de stora eskadrarn a.
De återgå efter slutade manövrar tillbaka till torpedinsp ektionen, som bättre förstår deras behov än en H. B. kan göra.
Manöverf lottiljerna göra även en sommarkr yssning och
deltaga i de stora höstkrigsö vningarna . Vid slutet av andra
året bliva manöverf lottiljerna »reservfloUiljen> under 3:e året.
Specialist erna begagna sig av skoltorpe dbåtarna för att hålla
sig i övning. Reservbå tarna bliva stundom utrustade på våren,
m en äro vanligen i reserv till 2 eller 3 veckor innan höstkrigsövningarn a börja.
Utbildnin gsperiode n är sålunda slut efter tredje året, då
båtarna återgå till skolflottil jen. Matroser och eldare avpolletteras, men en del u.-o.-korp raler få stanna för att bilda stammen till besättning ar för nästa 3-årsperio d = skol-, manöveroch r eservflotti lj.
Denna 3-årsperio d har visat sig lämplig vid ökning av
torpedvap net. Före 1906 fanns endast 3 flottiljer i hela tyska
flottan, vardera torpeddiv sionen hade en skol-, en manöveroch en reserv-hal vflottilj. Halvflotti ljen från Kiel måste förena
sig med den i Wilhelms haven för att bilda en flottilj. På
hösten 1906 organisera de Yardera divisionen två halvfloltil jer,
så att 1907 fanns del två manöverf lottiljer i stället för en.
Ökningen fortgick så att 1914 fanns 7 flottiljer torpedbåt ar.
En ganska anmärkni ngsvärd faktor i tyska torpedutb ildnin gens efl'ektivite t 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 allvarsam t missöde, som torpedoffi ceren har svårt
att bortförkla ra.
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Torpedma teriel en.

Det finnes intet tvivel om matelielen s utomorde ntligt tillförlitliga iordningh ållande ej heller om den hängivna, säkra
andan bland officerare och manskap och det uppriktiga ömsesidiga förtroende t och aktningen dem emellan.

Samman drag av utbildningsprogrammet.
l:a året
skol-flottilj

l

2:a året
manöver-fl ottilj

l

3:e året
reserv-flott ilj

Oktobertill mit- Förberedan de mJSamma som föreg.j
mera om- Arbe t e i en skilda
ten av novem- litärutbildn ingbå- år ' men
eller 1
båtar
.
f attan d e, l· reserv.
skoltorpedhM ar
tar 1. reserv.
ber.
bibehålla
att
för
··
·1·
fl
··
· 4. veckor Forberedan de . ar- Halv- ott1 )en ovar
speciHJistkva li3 ~111
fran m1tten av beten,, båtar 1 re- med spanareesk a- J fikationerna.
, dern.
serv rustade.
november.
Efter julhelgen Båtar övade i par Utbildning i ensta- Ibland fulltrastad under 21
till slutet av och i halvflottil- ka båtar och 2
veckors tid.
veckor i halvflotjer.
mars.
tilj med spanareeskadern.

l

3 veckor i mars Halvflottilj er rustade, på expedition
med en eskader av speciella fartyg
och i april
under amiral-insp ektören av torpeddetaljen .
Nästa 6 veckor. Reserv, vila, återställan de, övning
enmed enskilda båtar och specialist- Övning
staka båtar
utbildning.
för specialis2 eller 3 veckor, Halvflottilj en övas med stora flottan.
ter.
·
slutet a:v maj
in i jum.
Nästa 4 veckor. Vila, permission och mindre utru!ltningsarbet en .
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Den fullständi ga kontroll, som torpedins pektionen har över
konst ruktionen , byggande t och leveransp roven av torpedbåt arna, har givit mycket goda resultat för torpedtjän sten. Marinförvaltnin gen har ingenting att göra med konstrukt ionsfrågo r,
utom det att sjöministe rn har kännedom om alla tekniska frågor . Torpedins pektionen har sina egna fartygs- och maskinkonstrukt örer samt ingenjöre r för besiktning ar och prov.
Vad beträffar torpedmat erielens höga grad av krigsmässighet beror denna på , att dess behov till fullo uppsk::1ttas och
1illräcklig a anslag härför erhållas . I Kiel och i \Vilh elmshaven
fi nnes på varven en » Torpeda res ort», som praktiskt taget är
ett fullständi gt varv för torpedfart yg inom det stora varvet.
Chef för denna resort är en kommend ör med en kapten som
assistent och en stab av 3 torpeding enjörer, 8 torpedlöjt nanter,
3 fartygsko nstruktöre r och 3 maskinko nstruktöre r. Torpedresort-anl äggningen består av pannverk stad, maskinve rkstad,
plåtslaga reverkstäd er, gjuteri, smedja, modell-, snickare-, kop parslagare- och målarever kstäder, fullständi ga förrådsby ggnader för torpedbåt arnas fulla utrustning förutom kranar, flytdockor och slipar. I Wilh elmshave n äro 3,000 arbetare anstållda för torpedvar vet Iden m ed att skilja varven åt är ,
att torpedarb etet skulle Lliva lidande genom att vara förenat
m ed arbetet å de större fartygen. Arbeten å torpedbåt arna
utföras därföre av folk, avsedda för detta arbete och för ingenting annat, vilket gör det möjligt för torpedbåt ar, som behöva
repareras eller skola utrustas , att erhålla snar, kompeten t och
odelad behandlin g av ett fullkomlig t utrustat, tekniskt etablissem ent av tillräcklig kapacitet.
Härigenom kan icke endast tillräcklig t underh å llsarbete
presteras, utan även reparation er eller utbyte av skadade fartyg ske på minsta tid. Det är en vanlig sak att torpedbåt ar
skadade genom kollision under manöver blivit reparerad e och
åter avsända inom 24 timmar. Chefen för torpedres orten avgör 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-d irektör med en
kmn.-kapten som assistent och en stab av 21 torpedingenör er
och 11 torpedister med rang från underlöjtnant till kom.-kapten. Personalen i denna fabrik är män, utbildade frå:p. början
under torpedinspekti onen med givet löfte att hemlighålla tillverkningen. Här tilliverkas alla torpeder, som användas i flottan, ävensom en del minor. Fabriken har en skjutbro med
4,000 meters bana och komplett utrustning.
Förenad med torpedtillverkn ingen, förbättringar och utvecklingar, prövning av fartygsinstalla tioner och utbildning av
fartygs torpedbesättni ngar finnes en >> torpedförsöksk ommission >>
med en kommendör som ordförande, en kom.-kapten och 4
kaptener som medlemmar, 6 yngre kaptener, 3 torpedingenjörer och en kemist som assistenter. Dessa officerare jämte
andra utgöra även befälet å en pansarkryssar e, som är avdelad till torpedförsöksf artyg. Därjämte äro vanligen två spanarkryssare avdelade för provskjutning av torpeder och utbildning av fartygens torpedbesättni ngar. 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 torpedbesättnin gar.
För fartyg som hava undervattensto rpedtuber (slagskepp
och kryssare), utför torpedförsöksk ommissionen med utbildat
torpedmanska p alla prov med installationer och torpedutrustning, antingen det är ett nytt fartyg eller en omfattande ändring av ett äldre. Sedan installationen har visat sig bestå proven och blivit godkänd, överlämnas den till fartygets torpedsektion, vilken har blivit utbildad och kommenderad från l :a
eller 2:a torpeddivision en, beroende på om fartyget tillhör Kiel
eller Wilhelmshave ns 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 ligheter 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, officerare och u.-o .-korpraler genomgå kurser. För att bliva komm enderad 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 torpedtjänst under två års tid, bortfaller denna distinktion, i fall
han ej genomgått en repetitionskurs å torpedutbildni ngsfartyg.
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 torpedofficere n förut tjänstgjort som 2:e torpedofficer. Varje sådant fartyg har en u.-o.
eller flagg-u.-o. som torpedmaskin ist

Undervattensbåt savdelningen.
Undervattensb åtsavdelningen var att börja med organiserad som en underavdelnin g av torpedinspekti onen, men har
nu övergått till en särskild >>Undervattensbåtsinspektion>> med
säte i Kiel.
Organisationen går efter ungefär samma linjer som torpedinspektionen.
Då uppgifterna angående u .-vapnet i den amerikanska tidskriften 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.
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Gniststation er för aeroplan tillverkas nu i ett flertal länder och torde i huvudsak vara rätt lika.
Den här nedan beskrivna flyggnistap paraten tillverkas av
firman Skovmand & Pedersen , Danmark.
stationen (fig. 1) är en vanlig tonstation för 500 perioder
växelström och anordnad för såväl avsändning som mottagning. Ledningssc hemat framgår av fig. 2.

;!vsändaren .
Aggregatet består av en likströmsge nerator (1), typ Ljungström, och en växelströms generator (2), om 500 perioder, 800
watt, direkt kopplade till varandra. Dess koppling till flygmaskinsmo torn framgår av fig. 1. Remkopplin g har förut försökts men måst övergivas. Nu användes kugghjulsko ppling
och inverkar den kraft, som aggregatet tager från motorn 8
i4 hkr - ej märkbart å dennas omloppstaL Likströmsg~ne
ratorn är avsedd ej allenast för magnetiseri ng av växelströms generatorn utan också för belysning och uppvärmnin g. Aggregatet är synnerligen väl inkapslat. Gnistgapen äro 0,3 mm. ;
mellanläggs skivorna av gummi samt kopplingen mellan gnistoch antennkrets induktiv.
Gnist-, kopplings- och antennspole äro inbyggda i en fyrkantig låda försedd med propphål för de olika våglängdern a
samt med rörligt handtag för justering av kopplingen.
J ordledninge n kopplas direkt till flygkroppen , som i allmänhet icke förses med något kapaciteten ökande pålägg i
form av koppartråd ar eller dylikt. Antennvikte n väger c:a
0, 3 kg.

Mottagaren.
Mottagning sapparaten, som är placerad under spanaresitsen, har i likhet med avsändaren induktiv koppling.
Självindukt ionen i primärkrets en regleras medelst två omkoJ>plare, den ena graderad i tiotal, den andra i enheter. En
mindre kondensato r (3), som kan kopplas i serie eller kortslutas, ingår likaledes i primärkrets en.
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sekundä rkretsen är aperiodi sk och dess koppling till primärkrets en regleras genom att öka eller minska sekundä rpo·
lens avstånd från primärpo len. Spolarna kunna dock ej fastlåsas i önskat läge. sekundä rspolen inställes att omfatta 100,
200, 300 eller 400 vat:v, alltefters om lösare eller fastare koppling önskas.
Telefone n är en vanlig glimmer membra ntelefon av amerikansk typ samt inlägges löst i flyghjälm en.
Detektor ns konstruk tion är av intresse, varför en närmare
beskrivn ing lämnas över densamm a (fig. 3) .

F i G. 3.

Blyglans kristalle n (l) är tämligen stor och medelst Woods
metall (2) ingjuten i en metallhy lsa (3), som sättes fast i ett
stativ (4). En mycket fin koppartr åd (5) fästes uti en annan
med handtag (9) försedd hylsa (6), vilken med en kula (7)
lagras uti tvänne fjädrar (8). Genom att föra handtag et i
olika riktning ar kommer koppartr åden att ligga mer eller
mindre hårt mot kristalle n dänned åstadkom mande mer eller
mindre lämplig kontakt. Fjädrarn a äro tämligen styva, vilket
gör, att hylsan med kopparlr åd en ej rubbas ur sitt lä ge vare
sig vid slag eller skakning ar. Inställan del av detektor n är
mycket enkelt och verkställ es på ett par sekunde r.
Till följd av skaknin garna uti flygmask inen har det lik-
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väl visat sig nödvändi gt att sätta detektorn på en gummiplatt a,
som spännes fast på spanarens ena ben.
Motta gningsappa raten inn ehåll er dessutom en provkrets
för ungersökni n g av detektom .
D en oerhörda tekniska utv eckling , som känneteckn ar i1it"
tills gångn a krigsår, har em ell ertid sträckt sina verkningar
även till den tråd lösa telefoniens område, och särskilt i Förenta
staterna har denna gren av signalteknik en förts mycket framåt.
I böra n av år 1916 gjorde American Tel ephone & Telegraph C:o samt ' Vestern E lectri c C:o gemensamm a försök med
trådlös telefoni , varvid man snart lyckades h ålla förbindelse
å avstå nd inom 400 km. I september samma år erhöll man
lyckad trådlös talöverförin g frå n Arlington till San Francisco
(4,500 km. ), varvid enstaka ord uppfattades ända bort i Hono"Julu (H,OOO km.). Detta var desto anmärkning svärdare, . som
den där använda mottagning santenn en var jämförelsev is liten
(30 m. hög och 200 m. lå ng).
Detta storartade resultat möjliggjord es genom att i såväl
avsändare som motta gare använda s. k . katodrör. A avsändningsstation en leddes talet från American Tel. & Tel :s kontor
i New -York per tråd till Arlington, förstärktes dä rstädes genom
katodreläer, varefter den sålunda förstärkta talströmme n bringades att påverka antenn svängningar na. Dessa senare, :>Om
åstadkomm os m ed tillhjälp av 300 paralellkop plad e lmtodrör,
gåvo en antennström styrka av 100 ampere. Det å mottagningsstation en inkommand e tal et förstärktes ungefär 1,000faldigt m ede lst ett flertal seriekoppla de katodrör.
Närmare detaljer rörande omskrivna lå ngdistan sförsök närmast avsett såsom reklam - hava ännu ej offentliggjo rts .
Därem ot h a i Amerika under senaste tiden först i marknaden en del mindre för fartyg avsedda trådlösa telefons ta tio ner, i vilka katodrör (a udi o nlmnpor) funnit användning . Dessa
stationer kunna användas för såväl tel egrafi m ed odämpade
vågor som för telefoni och hava visat sig driftsäkra och lättskötta. Visst•rligcn hava apparaterna iinnu ej utvPcldats, så att
111an likso m vid trådtelefo nen kan tala emot varand ra, men
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det oaktat torde man kunna säga, att genom dem problemet
med trådlös telefoni blivit löst på ett fiir pu-•;ktiskt bruk användbart sätt.
stationernas konstruktion är helt och hållet grundad på
användande av audionlampor, varöver beskrivning lämna!les
i närmast föregående årsredogörelse .
Fig. 4.
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Fig. 4 visar avsändaren vid en mindre typ av de Forest
radio-telegraf- telefonstatione r. Utom den å figuren synliga
panelen ingår i stationen en likströmsgene rator för 500-1,500
volt, ett mikrofonbatte ri 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 40 X 50 cm stora av formica tillverkade panelen
märkas : (l) inkopplingsko ntakt för antennen, (2) amperemeter, utvisande strömstyrkan i luftledningen, (3) mikrofon, (4)
kontaktarm för reglering av självinduktion i luftledningen, (5)
reglerbar kondensator (avpassas tillsammans med självinduktionen, så att önskad våglängd erhålles), (6) omkopplare för
givning och mottagning, (7) amperemeter, utvisande glödstri)mmens styrka, (8) öppning i panelen för iakttagande av den
på baksidan sittande lampan, (9) reostat för reglering av glödströmmen, (10) strömbrytare, (11) kontakter för inkoppling
av mottagaren, (12) jordkontakt, (13) kontakter för inkoppling av telegrafnyckel n - kortslutes vid telefonering - (H)
inkopplingsko ntakter för mikrofonbatte riet, (l) inkopplingskontakter 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,
elektromagnet iskt relä för stationens koppling för givning eller
mottagning m . m.
För mottagning av telefonimeddel anden kan användas en
vanlig med detektor försedd mottagare för gnisttelegrafer ing
eller helst en för andianlampa konstruerad mottagare fig. 5,
vilken lämpar sig för mottagning av såväl telefoni som telegrafi.
Denna senare består av en trälåda framtill täckt av en
formica-platta. Lådan innehåller samtliga till mottagaren hörande apparater utom hörtelefonen samt batteri för lampans
glödström.

-
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Fig. 5.
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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 avsändadampans glödström till sitt rätta värde medelst reostaten
(9 fig. 4). Den högspända likströmmen regleras genom att
magnetisera likströmsgeneratorn, tills luftledningsamperemetern visar den mot glödströmmen svarande strömstyrkan.
Under .talets gång kan sedan den telefonerade genom att
iakttaga amperemetrarna se sig själv tala, ty luftledningsamperemetern gör större eller mindre utslag allt etfer talets inverkan på de elektromagnetiska svängningarna.

På lådans framsida märkas:
(l) inkopplingskontakter för glödströmsbatteriet, (2) omkopplare för inkoppling av glödtrådens ena eller andra halvJ,
(3) telefonkontakter, (4) hållare med skruvkontakt för lampan, (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 avsändarepanelen - , (10) reglerbar kondensator, (11) kontaktarm för inkoppling av självinduktion i luftledningen, (12) mindre, reglerbar kondensator, (13) kontakter för inkoppling av extra
självinduktion, när stor våglängd önskas, (14) hörtelefon, (15)
omkopplare för apparatens ställande för mottagning av dämpade eller odämpade vågor.
Handhavandet av ovan omtalade telefonapparater är mycket enkelt och fordrar ingen särskild utbildning. Sedan våglängden inställts och lampströmmarna reglerats för önskad
avgivarekraft, har den telefonerande endast att koppla statio-

Lampan i mottagningsapparaten regleras , så att glödtråden
brinner klart, utan att ljuset synes blåaktigt, varefter känsligheten justeras, genom att större eller mindre del av elektronbatteriet inkopplas.
Regl eringen 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 hörtelefon, 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 tillgodogöra 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 stationer 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 rackvidd är c:a 10 km.
Fig. 6.

Spionernas instruktioner.
Den stora spioneriatfären, vari nio norrmän och tre tyskar
äro invecklade, har i några veckors tid behandlats inför lagmansretten i Bergen, skriver Nautisk tidskrift, l :a häft. för
i år. Borsett från det av polisen beslagtagna brevet till spionledaren d:r Filchner, vilket brev avsänts från Göteborg och
skrivits med osynligt bläck, har det hittills icke framkommit
något särskilt uppseendeväckande förrän vid rättens sammanträde tisdagen den 11 december, då den packe hemliga dolmment, 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 papperen torde särskilt förtjäna uppmärksammas en sort instruktion för de tyska spionerna med titeln: >> Mål och medel för den
tyska up plysningsverksamh eten 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, krigsutprickningen 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.

-60-

a att lämDärem ot synas unga styrm än vara gansk a bered villig
ing. Det är
na upply sning ar på grund av deras dåliga avlön
m.::lla nhängenom
delser
lämpl igast att skaffa sig dessa förbin
der. »
återko mKap. 2 handl ar om >> utfråg ande av resan de, som
en >> och i
ma >> , nästa kapite l om >> upply sning ar genom präss
av perso ner,
ett därpå följan de avsni tt gäller saken »värv ning
särsk ilt
vara
es
håll
fram
Det
som resa ti Il fientli ga lände r».
as att
ender
komm
re
viktig t att vinna pålitl iga perso ner och det
även
samt
söka sådan a förbin delser hland bildad e männ iskor
och kypar e,
bland m eta llarbeta re, barbe rare, sjuks köter skor
nd. Dessenär sådan a yrken ha s~irskilt god mark n a d i Engla
enär det
er,
agent
liga
kvinn
utom rekom mend eras att anv~inda
anke,
misst
r
väcke
ro
visat sig, h eter det, att d~ir mäns närva
a
sådan
för
en kvinn as närva ro icke gör det. »Störs ta faran
fienen från
agent er är utan tvivel avsiin dande t av medd eland
till ett mini änkts
inskr
ertid
emell
har
dens land. Denn a fara
and, som
Tyskl
i
ter
exper
ka
mum därige nom, att våra kemis
l , som
mede
tällt
frams
blivit särsk ilt intres serad e för denna sak,
nhet
lägse
under
fiende ns kemis lut veten skap på grund av sin
meden
agent
icke är i stånd att upptä cka. Sådan a mede l kan
>> (Här åsyfende.
uppse
r
viieke
sätt
taga utan att det på något
blöta medatt
genom
bläck
igt
tas metod en att frams tälla osynl
.)
vatten
i
sätt,
ilt
tagnu näsdu kar, prepa rerad e på särsk
85 frå med
lär
Ett annat dokum ent h eter >> Frågo fonnu
öde och har
gor» bl. a. sådan a spörs mål som: Vad blev L 19:s
hände r ? Annågot av dess mask ineri komm it i engel smän nens
sbåta rna av
vatten
under
nya
de
giv storle k och armer ing hos
u-båt oska tysk
en
att
C- och H-typ en. Har det bekrä ftats,
dad tagits av frans männ en utanf ör Le Havre ?
nog så
Vidar e anträf fades en code för spion erna, som är
typer mede lst
listigt hopsa tt. Här angiv es krigsf artyg av olika
ill eller cogaptits
>>
med
ar
u-båt
maträ tter och vinso rter, t. ex.
v. äro andra
s.
o.
sås
naC >>; fiskbu llar, made ira , sardin er i tomat
de lydels e:
följan
code- ord. Enlig t coden skulle ett telegr am av
e om 10 stora
>> Avgår 10,00 0 tunno r salt sill» lämna medd eland

-

61-

följan de skekryss ares avgån g. Tidsb estäm ninga r ske enligt
n, kl. 12
m a: kl. l på natten Abrah amsen , kl. l e. m., Carlso
med hjälp av
på natten , Hanse n o. s. v. Loka lerna angiv as
på fientl iga
den förutn ämnd a spion karta ns numm er. Namn et
ex. i ställe t
t.
ö
Malm
,
namn
städe r angiv as med neutr ala stads
för Aberd een.
icke
Dessa högst intres santa avslö jande n äro säker ligen
minst värde fulla för engel smän nen.

Ett kombinerat medelsolur och stjärnur.
1917.
Hämt at ur Norsk tidskr ift for Sj0v::esen sista häftet
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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 limvinkel, och vårdagsjämningspunktens limvinkel vid Greenwich
medeltids middag finner man i nautikalen. Härav regler för
urets inställning. Man passar på vid tiden för Greenwich medeltids middag, angiven av kronometer eller tidssignal, och inställer urets medeltidsvisare på O samtidigt som stjärntidsvisarna inställas på en stjärntid likamed m edelsolens rektacension för den givna dagen= vårdagjämningspunktens limvinkel
vid Greenwich medeltids middag. Vill man därefter ställa medeltiden 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 medeltiden uneler ett medelsoldygn. Genom en sinnrik utväxlingsanordning 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 medelsoluret 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 vis s
meridian samtidigt med medeltiden för samma meridian .

6B-

Fördelen med uret ligger huvudsakligen däri, att reduktionen av medeltid till stjärntid och tvärtom, som ju ingår i en
del nautisk-astronomiska problem, blir obehövlig genom användandet av detta ur. Användningen är emellertid begränsad
till sådana problem, som icke kräva någon större grad av noggrannh et i fråga om angivande av tiden , såsom vid azimutbestämmelser, latitudsobservationer å Polaris, tiden för en stjärnas 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 noterar alltså stjärnurets tid samtidigt med pejlingen. Skillnaden
mellan stjärnticlen och st].. ärnans rektacension är .J· n västl1' oc:
cra
timvinkeln, med vilken man ingår i nyssnämnda tabeller.

2. Latitud genom höjd av Polaris. Man använder ställets stjärntid för uttagning av de tre rättelserna för att finna
Pol aris 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 stjärnans rektacension. Då stjärnuret visar likamed den i nautikalen 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 rektacension likamed stjärnurets tid.

5. Bestämning av vårdagjämningspunktens läge på himmeln 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 stjärntide n för den m eridian, på vilken observatö ren b efinner sig.
Förutom den lättnad som användnin gen av uret medför
vid lösningen av de ovan berörda problemen , bör det kunn a
bliva till. nytta i navigati o nsskolorn a och underoffic ersskolorn a
för inövande av begreppet stjärntid och de förändrin gar som
äga rum mellan medeltid och stjärntid.
Uret är patentera t och tillverknin gen för nautiskt bruk
har redan börjat. Om uren kunna levereras till moderat pris
och visa en säker gång, tord e de få en stor användnin g till
sjöss .

Fartygsbeskrivningar, skeppsbyggeri och
fartygsmaskiner.

Kantringsf aran för fartyg meO. trämassa
som däckslast .... ............. ........ ..... .. . ..... .
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Betongfarty g och deras byggnad .............. .
Om hastighetsm ätare ...... .. . ...... ...... ... ..... .
Betonskibe ...... ........ ...... . .. ... ... . ... ...... .. ... .
Amerikans k skibsbygni ng ..... ... .. ... .. ..... ... .

T. T ., sid. 82.
T.
T.
'1'.
N.
N.
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T., sid. 90.
M., sid. 266.
T. f . S., sid. 435.
T. f. S., sid. _447.

Undervattensbåtar, torpeder och minor m. m.

Aarsberetn ing om Torpedovoo senet ........... .
Ubaatkrige n ......... ...... ........ ................ ..... .

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

Handelsflottan och kolonialväsendet

Innehåll i åtskilliga maritima och krigsvete nskapliga
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Bemanning sfrågan .. . ... ... ..... ...... . ......... .. ... .
Fartygsbef älets teoretiska utbildning ........ .
Sjöfarts året 1917 ... ................ ..... .. ...... .. .... .
Sj.oforklari nger over norske skibes krigsforlis 7 aug. 1914-30 juli 1917 .. ..... .. .... ..
Den norske handelsflaa tes krigstap

N. T. 191ti, sid. 22.
N. T. 1918, sid. 31.
N. T. 1918 1 sid. 38.

N. T, f. S., sid. 422.
N. T. f. S., sid. 458.
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K. T., sid. 97 .

N. T. f. S., sid. 431.
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1760-64 ...... ··· ·· ······ ·· ·········· ··· ···· ·· ······ ···

D. T. f. S., sid. 391.
D. T. f. S., sid. 397.
K. T., sid. 151.
N. T., sid. 42.

Organisation och budget.

R<>krutteri ng og utdannelt,e av vore tlooksunderoffise rer .. .. .. .. . .. . ... . . ... .. . .. . . .. .. . .. ....

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

Diverse.

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

strategi och taktik.

Den nyeste losning av den taktiske funclamentalsats .... .... .. ........ ........ .. ...... .. .... .

Dansk S.oulykke-S tatistik

N. T. f. S., sid. 449.
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The Journal of the Royal Artillery.
Journal of the Royal United Service Institutio n.
Kommers iella Meddelan den.
Svensk kustartille ritidskrift .
Kungl. Krigsvete nskapsak ademiens Handling ar (Tidskrift).
La Marine Franyaise
Moniteur de la Flotte.
:Mitteilun gen aus dem Gebiete des Seewesen s.
Militär-N yheter.
:M:arine-R undschau.
The military surgeon.
Svensk Militär Tidskrift.
The navy', (Amerika nsk).
The navy, (Engelsk. )
Nautisk Tidskrift.
N ors k Tidskrift for Sjevaosen .
Proceedin gs of the United States Naval Institute.
Revue d 'Artillerie .
Revue maritime.
Scientific American .
Svensk Utrikesha ndel.
Tidskrift i Fortifikat ion.
Tidskrift i Militär hälsovård .
Teknisk Tidskrift.
United Service Gazette.
Le Yacht.
Vår Flotta.
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Kungl. Örlogsmannasällskapets tävlingsämnen för ar 1918.
Vilka erfarenh eter Jämnar världskr iget ifråga om vår flottas strategis ka och taktiska uppträda nde,
2. Vilka erfarenh eter lämnar världskr iget ifråga om vår sjök rigsmate riel?
3. Bör en särskild personal chef tillsättas för sjöoffice rskåren?
4. · Organisa tion , materiel och utbildnin g för marinen s flygvapen ?
5. Organisa tion, materiel och utbildnin g för u-vapnet ?
6. Huru böra våra fartyg konstrue ras för att verkning arna
av skador i underva ttenskro ppen skola bliva möjligas t
obetydli ga?
7. Explosio nsmotor er och deras användb arhet vid flottan ?
8. Kustartil leriets användn ing för rörliga försvare t inom
och utom kustfästn ingarne. Organisa tion, utbildnin g och
u trustning för sådant ändamål ?
9. Vilka fordring ar böra ställas på våra gniststat ioner såväl
i land som ombord, och huru bör landets gnisttele grafväsende vara organise rat för att motsvar a de krav, som
ur försvare ts synpunk t böra ställas på detsamm a?
10. Fritt val av ämne liggande inom området för Kungl. Örlogsman nasällsk apcts verksam het.
Tävlings skrift bör, åtföljd av förseglad sedel , upptaga nde
författar ens namn och adress eller ock ett valspråk , vara ingiven till Kungl. Örlogsm annasäll skapets sekretera re, Karlskrona, senast den l nästkom mande septemb er.
Finner Sällskap et inlämna d tävlingss krift förtjänt av pris,
tilldelas författar en Sällskap ets medalj i silver. Skulle inlämnad skrift anses vara av synnerlig en utmärkt förtjänst , kan
Sällskap et besluta att tilldela författar en samma medalj i guld.
1.
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Tävlingsskr ift, som icke kan belönas med pris men likväl
anses förtjänt av Sällskapets erkännande , erhåller på högtidsdagen hedrande omnämnand e.
Skulle den förseglade sedeln, vi lken åtfölj er skrift, som
blivit prisbelönt eller erhållit h edrand e omnämnand e, endast
innehålla valspråk, tillkännagiv es detta under första hälvten av
november månad i >> Post- och Inrikes Tidningar» m ed anhållan att författaren vill e till Sällskapet uppgiva namn och adress.
Såvida författaren av inlämnad tävlingsskri ft icke tillkännagiver motsatt önskan, förbehåller sig Kungl. Örlogsmann asällskapet rättighet att i sin tidskrift offentliggör a densamma .
Karlskrona i november 1917 .

sekreteraren.

