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Jilderim. Jaran1as 

Illerim 'OCh Jaramas äro allt sedan 1700-talets andra 
decennium ofta återkommande namn på lättare segelfartyg 
inom svenska flottan ; isynnerhet är detta fallet med den se
nare benämningen hvilken, som bekant, ännu i våra dagar 
med den äran föres af den snabbaste bland våra seglande 
·öfnings fartyg. 

För undcTtecknad - - och förmodligen för många andra 
- har betydelsen at de anförda namnen länge nog varit en 
_gåta. Att de härstammade från Turkiet och hade något att 
göra me:d Karl XII:s vistelse därstädes hade man nog klart 
för sig litet hvar, men för den nä/mare uttolkningen af den
samma var man hänvisad till gissningarnas område. 

I Kum.gL bibl.iotekct finnes emellertid en urkund, som, 
i ramdragen af Ernst Carlson och anförd i dennes arbete 
J(on nng J(arl XII:s egenhändiga bre(, i denna fråga lämnar 
klart besked, och det är under förhoppning, att detta kan 
påräkna intresse hos en eller annan af denna tidskrifts läsare, 
som jag vågat hos redaktionen anhålla om plats för en i in
struktivt hänseen-de för visso föga gifvandc uppsats i fartygs
genealogi. 

Det är den kände skeppsbyggmäs taren Gilbert Sheldon 
d. y., som bringar oss upplysning i ifrågavarande s lyeke ge
nom nedanstående: 
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))Berättelse om anledningen till fr egatterna Ilierims och 

Jaramas namn samt deras betydelse, i djupasie underdånighet 

öfueriämnad till Svea rikes konung Gustaf, då H. K. Maj:t 

nådigst behagade bese flottan. 

Konung Carl den tolfte glcrwyrdigst i åminnelse befallde 

kort före Dess afresa ifrån Bender, att t\'enne sYåra endäcks

fregatler med glatt lag, back och skans, . tjänliga att föra 18-

och 8-pundiga kanoner, skulle skyndsammast uppslås unge

fär efter den i underdånighet bifogade desscin, som H. K. 

Maj:t med egen hög hand tecknat, och skulle dessa fregatter 

kallas: den ena Ilierim och den andra J ara mas, till h vilken 

ända H. K. Maj:t m ed turkiska bokstäfver låtit skrifya namnen 

(på sätt härföljande original utvisar, nämligen ~(./'21&.' 

Jilderim, JVhjJ'L Jaramas.) 

Men emedan ett skepp på stapeln redan var uppfört om 

50 kanoner, fann K. Amiralitetskollegium för godt att till 

tidens vinnande anbefalla min fader, skeppsbyggmästaren Carl 

Sheldon, att aptera detta till en dylik fregatt, i llYilket afse

ende H. K. Maj:ts dessein öfverlämnades i dess hand och 

blef således denna fregatt byggd och kallad Jilderim. Ett 

annat skepp var förut anbefaldt att uppslås till 60 kanoner. 

men som krigsoroligheter förorsakade knapp tillgång på me

del gick mycket långsamt med byggnaden af detta skepp. 

som till följe af de undfångna höga m·dres uppslogs till en 

dylik fregatt att föra i glatt lag 30 stycken 18-pundiga kano

ner. Så hände att H. K. Maj:ts död mellankom, då denna 

tillämnade svåra fregatt först hlef ändrad till ett skepp af 60 

kanoner och efter dess aflopp 1719 till ett skepp med 3 däck 

och 72 kanoner, hvilket då blef kalladt Drottning Uirica Eleo

nora; emellertid blef en annan liten tvådäcks fregatt färdig. 

som 1716 ailopp och hlef kallad Jaramas. 

I senare åren, då dessa båda fregaller för ålder afgått, 

kom jag l 54 och l 56 att uppslå 2:ne fregatter, lwilka i 
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del n ärmaste liknade förbemiilta dessein och a f sådan orsak 

kal lades Jilderim och Jaranzas; dock kom elen senare ej att 

föra mera än 12-pu ndiga kanoner. 

Carl XII: s egenhändiga ritningar till Jilderim och J ammas. 

Hvad namnen angår så voro de till sin betydelse obe

kan ta till dess jag år 1740 under resa åt Skåne besökte öf

verstelöjtnant Dagström, som varit Hans högsalige K. Maj:t 

följaktig under Dess vistande i Turkiet, och af honom läm

nades mig en sådan uttolkning, som i lika underdånighet nu 

företes: nämligen att båda namnen sammanlagda betyda: Nu 

ko mmer jag på stunden, som tyckes gifva tillkänna H. K. 

Nfaj: ts föresats att med Dess återkomst hugna sitt rike. 

Carlskrona den 20 maj 1771. 

G. SHELDON.>> 

F örutsatt att öfverstelöjtnant Dagström ej glömt bort sm 

huldska under det kvartsekel, som förflutit sedan sYenska 

konungaföljet uppsades till afflyttning från de rättrognes rike, 

haf\'a Yi alltså här en lösning på namngåtan - en lösning, 

som synes mig intressant nog, ej minst i b elraktande af de 
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bifogade utkasten till urtyperna, hvilka emanera från kung 
Karls egen hand. 

Hvem kunde väl ana att vårt nordiska lejon i Bender 
sysselsalte sig med fartygsritning? 

Namnen äro bra och vi skola hålla på dem alltjämt. 
När få vi väl användning för Illerim? 

G. U- r. 
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Marinen under sistförflutna året. 

(Forts. från sid. l 6.) 

Vid marinen under perioden 15 november 1908-15 november 
1909 öfvade värnpliktiga: 

A. Som afslutat dem under sagda period åliggande tjänstgöring. 

Antal man 

Tjänstgöring. 
vid l vid l tillsammans 

l 
Karls~uona Stock~olms vie~ båda 

1 
statwn . statiOn s tatiOnerna. 

Första tjänstgöring eller tj änst-
göring i en följd ··- ·· · ·· ··· ·· ·· 1760 1225 2985 

Repetitionsöfning . . ········· ······ 613 620 1233 
Summa l 2373 l 1845 l 4218 

Af tillstädeskomna afgingo: 
enl. § 108 inskrifningsförordningen hemförlofvade. . . . 155 
af annan anledning hemförlofvade eller afgångna . . . . 121 

Summa 276 

B. Som vid periodens slut ännu kvarstå i tjänstgöring: 

Till sjötjänst år 1908 inskrifna värnpliktiga h afva under 
denna period fullgjort 9 månaders vapenöfning och utgör hela 
an tale t tillstädeskomna omkring 620 man. 

Till stationstjänst år 1909 inskrifna tekniker och elek-
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trotekniker hafya under denna period fullgjort 5 månaders 
vapenöfning och utgör hela antalet tillstädeskomna omkring 
15 m an. 

III. 

Marinstabens verksamhet. 

Från föregående år (1908) hah·a följande arbeten fort
satts, nämltgen: 

fullständigandel af marinens mobiliseringsplaner; 
bearbetande af statistiska uppgifter rörand~ främmande 

mariner; samt 
tillgodogörande af inom skärgårdarna gjorda sjömätnin

gar för sjömilitära ändamål. 
Följande förslag af större vikt och omfattning hafva af

gifvits: 
angående uttagning af icke vapenföra värnpliktiga till 

särskilda befattningar; 
angående utbildning af värnpliktiga läkare och sjuk

vårdare; 
till öiningsplan för flottan under maj --september år 

1909; 
till ändring i inskrifningsförordningen angående straff

påföljd för försummad inställelse; 
till ändrade beslämmelser för antagning af manskap vid 

kustartilleriet (gemensamt med marinförvaltningen); 
till rekrytundervisning för flottan; 
till nådig instruktion för lotsstyrelsen vid krig; 
ifråga om tjänstegraderna vid sjömanskåren m. m.; 
angående krigsöfningar vid kustpositioner år 1909; 
till besättningslistor för flottans stridsfartyg; 
till utLildningsplan för manskapet; 
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angående fortsatt t111skaf1ning af pansarfartyg (gemen
sam t med marinfön-altningen och inspektören af flottans öf
,1ingar till sjöss); 

till inskritningsbok för marinens värnpliktiga; 
angående undersökning af artillerimatrosers synskärpa; 
till öfningsplan för 1lottan 1909- 1910 (gemensamt med 

inspektören af flottans öfningar till ·sjöss); 
angående befälskurs ombord 1909-1910 (gemensamt med 

inspektören af flottans öfningar till sjöss); 

till fördelning af manskapet inom sjömanskårens afdel
ningar, yrkesgrenar och lönegrader, samt till fördelning af un
derofficerarne å de särskilda staterna å flottans stationer under 
år 1910; 

till program för omfattning af utbildningskurs för per
sonal vid lotsverket för tjänstgöring vid kustsignalväsendet; 
samt 

angåendE sätt för fyllande af officersbristen vid flottan, 
o ' , 

Alskilliga omfattande förslag af hemlig natur hafva af-
gifvi ls. 

Utredningar och yttranden hafva dessutom afgifvits 
rörande : 

lindring uti värnpliktens fullgörande i fredstid för svensk
fö dda män, som återinflytta till SYerige från främmande land; 

marinintendenturkårens omorganisation; 

Vaxholms grenadjärregementes ställning i förhållande till 
marinen m. m.; 

fö rslag till upprättande af reservstater för armen och 
marinen; 

förslag till föreskrifter för efterlysning och hämtning at 
från tjänstgöring uteblifna värnpliktiga m. m.; 

ifrågasatt ändring at tryckfrihetsförordningens § 2, mom. 
4; samt 

förslag till neutralitetsregler; 
äfvensom i åtskilliga andra till chefen för marinstaben 

hänskjutna frågor. 
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IV. 

Af chefen för kustartilleriet och inom chefens för kust

artilleriets stab uppgjorda förslag och afgifna 

yttranden af större vikt. 

Följande förslag hafva afgifvits: 

titl >>Instruktion för de värnpliktigas öfningar vid kust

artilleriet)); 

till ändringar i Reglemente för marinen, del I och III; 

till plan för kustartilleTiets öfningar (efter samråd med 

chefen för masinstaben); samt 

till transportväsendets ordnande inom Vaxholms och 

Oscar-Fredriksborgs fästning. 

Följande yttranden hafva afgifYils: 

öfver ))skjutinstruktion för flottan och kustartilleriet. 

Handvapen)); 

öfver förslag till omorganisation af marinintendentur

kåren; 

öfver förslag till kommendantsbostad i Vaxholm; samt 

öfver förslag titl anbringande af bajonett å marinens kar

biner (geinensamt med inspektören för flottans öfningar till 

sjöss och chefen för marinstaben). 

Dessutom hafva under året vissa förslag af hemlig natur 

afgifvits, hvarjämte arbetet på fullständigande af mobiliserings

planerna fortsatts. 
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v. 

Marinens öfningar och undervisningsverk 

Flottans öfningar. 

Under det med den 30 september 1909 tilländalupna un

dervisnings- och öfningsåret hafva följande fartyg varit an

vända nämligen: 

för förberedande öfningar med till allmän tjänst inskrifna . 

uärnpliktiga under omkring 3 1/ 2 månader: 

vid Karlskrona station och förlagda till densamma fyra 

1 :a klassens pansarbåtar och två logementsfartyg -- Karls

krona rekrylafdelnin-?J - - samt 

vid Stockholms station och förlagda till densamma två 

l :a klassens pansarbåtar och ett logementsfartyg (det senare 

eudast under 1 1
/ 2 månad) - Slackholms första rekrytafdelning; 

för förberedande öfningar med till sjötjänst inskrifiw värn

pliktiga under omkring 2 månader: 

vid Stockholms station och förlagda till densamma två 

l:a klassens pansarbåtar och elt logementsfartyg - Slack

holms andra rekrylaf'delning; 

för samöfn in g af stampersonat och värnpliktiga äfvensom 

för rekryt-, skjut- och signalskolor under omkring 2 1/ 2 måna

der sex 1 :a klassens pansarbåtar, en torpedkryssa re, en l:a 

klassens kanonbåt och ett minfartyg - J(usteskadern - hvar

jiimte under tre veckor två 2:a klassens torpedbåtar varit t ill

delade nämnda eskader; 

likaledes för samöfning af stampersonal och värnpliktiga 

under omkring 2 1
/ 2 månader sex l :a klassens pansarbåtar, 

Lyå Lorpedkrys~are, fyra jagare, åtta l:a klassens torpedbåtar. 

åtLa 2:a klassens torpedbåtar, ett minfartyg, samt under om-
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kring 1 1/ 2 månad y tterligare en torpedkryssare, en 1 :a ldas

:sens kanonbåt och ett lasarettsfartyg - Kustflatlan - (på 

hvilken åfyen kustartillerikadetter och -aspiranter, marinin

tendentsaspiranter a f 1:a årskursen, m ariningenjörsasp iranter 

af 3:e årskursen samt mariningenjörsel ever af 1 :a och 2:a 

årskurserna genomgått föreskrifna kurser); 

för torpedskolans öfningar under omkring 2 månader en 

torpedkryssare, åtta 1:a klassens torpedbåtar, fyra 2: a Idas

sens torpedbå tar samt ett logementsfartyg - Torpedskaleaf

delningen; 
för öfvande af sjökrigsskolans kadetter i S:e- 6:e Jdas

.serna åfvensom för rekrytskola och samöfning at stamperso

nal och våmpliktiga under omkring 4 månader en pansar

kryssare och en 1:a klassens pansarbåt - Sjökrigsskoleafdel

.ningen - (å hvilken åfven marinintendentsaspiranterna af 2:a 

. årskursen öfvats). En l:a klassens kanonbåt och två 2:a 

klassens torpedbåtar hafva under omkring 1 m ånad ingått i 

nämnda a fclelning; 

för öfning af stampersonal uneler omkring 4 1/ 2 m ånader 

-en undervattensbåt, en 1 :a klassens kanonbåt, ett logements

fartyg och en bevakningsbåt - Underuattensbc'itsskola; 

för mineringsskolans öfningar under omkring 4 1; 2 måna

-der ett logementsfartyg och tre bevakningsb å tar samt under 

·Omkring 2 m ånader ytterligare två minfartyg och en bevak

ningsbåt -- Minafdelningen; 

för öfuande af skeppsgossar: under omkring 4 m ånader 

två öfningsskepp, tyå öfningsbriggar och ett logementsfartyg 

- 1. Skeppsgosseafdelningen; sam t öji1ingskoruetten Saga, å 

hvilken ötvats åfven kungl. sjökrigssiwlans k adetter i 1:a och 

2:a klasserna; 

under omkring 3 månader ett logementsfartyg. en tor

pedkryssare, lwartill ytterligare kommit under en månad två 

2:a klassens torpedhatar - 2. Skeppsgosseafdelningen; 

skjutskola för reservofficerare, reservofficersaspiranter, 1. 

.och 2. klassens artillerimatroser och vapensmeder under om

kring 2 månader en 1:a klassens pansarbåt, en torpedkryssare 

.och en 2:a klassens torpedbåt - Speciella skjutskolan; 
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för rekognoscering af militärleder m. m. under omkring 

+ t/2 månader kanonbåten Svensksund och under omkring 2 

, eckor ångfartyget K are; 

för öfning af stamrekryter uneler omkring tre veckor en 

1:a klassens kanonbåt; 

till kustartilleriets förfogande uneler omkring 1 vecka fyra 

2:a klassens torpedbåtar; 

för ordningens upprätthållande vid st r ej ko roligheter vid 

västkusten und er omkring en månad en 1:a klassens kanonbåt; 

chefsfartyget Drott h ar varit rustadt under omkring 21/ 2 

månader; 

pansarkryssaren Fylgia och kanonbåten Svensksund hafva 

afslutat under år 1908 började vinterexpeditioner efter att hafva 

\'arit r ustade, Fylgia omkring 5t/ 2 månader och Svensksund 

omkri ng 4 månader . 

Undervattensbåten Hualen har hemförts från byggnads

orten och därefter fortsatt expeditionen till slutet af decem

ber månad. 

Skjul-, signal- och maskinskolor hafva under omkring 

2 månader från midten af september p ågått å Skoleskadern, 

som utgjorts af fyra 1:a klassens pansarbåtar, en torpedkrys

sare, en 1:a klassens kanonbåt och ett minfartyg, Inrartill un

der en månad kommit två 2:a klassens torpedbåtar. 

För nårvarande (den 31 december 1909) åro på expedi

tion: p ansarbåten Oscar II till aflågsna farvatten; kanonbåten 

Svensksund å rikets västkust för bispringande af nödstålida 

fartyg och fiskebåtar samt för uppråtthållande af ordningen 

på fiskeplatserna och slutligen 

för öfning af slamrekryter och för förberedande öfningar 

med till allmän tjänst inskrifna värnpliktiga: 

vi d Karlskrona station och förlagda till densamma fyra 

l:a klassens pansarbåtar och två logementsfartyg - Karls

krona första rekrytafdelning - samt 

vid Stockholms station och förlagda till densamma två 

1 :a klassens pansarbåtar och ett logementsfartyg - Slack

holms rekryiafdelning. 
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Flottans undervisningsverk. 

I sjökrigshögskolan där artilleri-, torped- och min- samt 

allmänna kursen pågår sedan den l sistlidne oktober, utgör 

antalet elever 24, däraf 4 kustartilleriofficerare. 

I sjökrigsskolan utgjorde efter officersexamen på hösten 

1908 antalet kadetter 155, af hvilka under hösten 1909 efter 

aflagd officersexamen utnämndes tillt}nderlöjtnanter vid kungl. 

flottan 14, i kungl. flottans reserv 3 och vid kungl. kustartil

leriet 7. Antalet kadetter utgör nu 117, däraf 5 å kustartilleri
linjen. 

Vid exercisskolan i Karlskrona hafva 589 man ( däraf i 

reservofficersaspirantkursen 19) och vid exercisskolan i Slack

holm 687 man erhållit undervisning. 

I underbefälsskolan i Karlskrona har undervisning med

delats 19 reservofficersaspiranter och 415 man samt i under

befälsskolan i Slackholm 54 man. 

Vid minskolan i Slackholm hafva 25 man åtnjutit un-
dervisning. · 

Vid skeppsgosseskolan i Karlskrona har undervisning !hed

delats 403 skeppsgossar och vid den i Marstrand 225. 

Vid skjut- och signa/skolorna, förlagda till kusteska.dern, 

hafva under året resp. 367 (däraf 18 officerare) och 318 man er
hållit undervisning; 

vid speciella siljatskolan hafva 109 man (däraf 6 reserv

officerare och 16 reservo!ficersaspiranter) erhållit undervis
ning; 

vid speciella signalskolan hafva 90 man erhållit under
visning. 

Kustartilleriet. 

Förutom de ordinarie manskapsskolorna för kustartille

riets stammanskap hafva för detsamma följande särskilda sko

lor och öfningar varit anordnade: 

skjutskola, gemensam för hela kustartilleriet, från och 
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med den 12 juni till och med den 13 augusti (62 dagar) med 

förläggning under förra delen i Vaxholms och Oscar-Fredriks

borgs fästning och under senare delen i Karlskrona fästning; 

mineringsskola, regementsvis, från och med den 19 april 

till och med den 12 augusti (115 dagar); 

regementsöfningar vid båda kustartilleriregementenas huf

vudstationer och detachement från och med den 19 augusti 

ti ll och med den 29 september (41 dagar). 

Vid kustartilleriets ordinarie manskapsskolor hafva un

der det den 30 september 1909 tilländalupna öfningsåret un

den ·isats följande antal man: 

l 
A n ta l 1n a n. 

l Manskaps skolor. 
Vaxholms l Karlskrona l 

kustartilleri· kustartilleri- Summa. 
reg:te. reg:te. 

Rekrytskolan ........................ 225 154 379 
Korpralskolan ······ ·· ······· ······ 134 164 298 
Und.-off:sskolans spec. kurs ... 26 63 89 

' allm. kurs ... 14 26 40 

För de värpliktiga hafva jämlikt bestämmelserna i värn

plik tslagen varit anordnade 

1. tjänstgöring dels från och med den 15 januari till och 

med den 29 september (258 dagar), dels från och med den 

16 maj Ull och med den 29 september (137 dagar), samt 

repetitionsöfningar från och med den 26 augusti till och 

med den 29 september (35 dagar). 

Genom att på detta sätt förlägga de värnpliktigas öf

nings lider hafva under det förflutna året under repetilionsöf

ningarne (regcmenlsöfningarne) 2 årsklasser värnpliktiga sam

tidig t varit i tjänstgöring. 

Vid kustartilleriet hafva uneler år 1909 följande antal 

värnpliktiga afslutat dem åliggande tjänstgöring: 
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A n t a l 1n a n 

T j ~i n s t g ö r i n g. 
Vaxholms l Karlskrona l 

kustartilleri- kustartilleri· Summa. 
reg:te. reg:te. 

l 
F örs ta t jänstgöring eller tjänst-

göring i en följd ··· ···· ··· ·· 670 657 1,327 

l R epetitionsöfning ........... ... .... 581 538 1,119 
l 

Kustartilleriets officerskår har under det gångna året 

blifvit fulltalig enligt stat (100 offlcerare). 

Under år 1909 hafva 7 kadetter aflagt kustartilleri exa

men samt 5 kadettaspiranter erhållit utbildning ombord å 

flottans öfningsfartyg, af hvilka aspiranter fyra antagits till 

kadetter. 

6 reservofficersaspiranter hafva under det gångna året 

vid kustartilleriet undergått utbildning till reservofficerare. 

Inkaserneringen för kustartilleriets personal i Älfsborgs 

fästning har väsentligen förbättrats genom inredandet därstä

des af en ny kasern. 

l 

VI. 

Utveckling och underhåll af marinens materiel. 

a) Fartygsbyggnader. 

Under år 1909 hafva nedannämnda genom kungl. Ma

rinförvaltningen kontraherade arbeten blifvit utförda och leve

rerade: 

jagaren Ragnar, levererad af Kockurns mekaniska verk

stads aktiebolag; 

jagaren Sigurd, levererad af Lindholmens verkstads ak

tiebolag; 

torpedbåtarue af 1:a klass Iri s, Thelis, Antares och Are

tures, levererade af Göteborgs nya verkslads aktiebolag; 
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torpedbåtarna af l:a klass Astrea, Altair och Argo, leve

rerade af Bergsunds mekaniska verkstads aktiebolag; 

und ervattensb åten Hvalen, levererad af Fiat San Giorgio 

i Spezia; 
förändringsarb etena å pansarbåtarna Björn och Hildur, 

utfö rda af aktiebolaget Gefle verkstäder; 

en motorbåt för Vaxholms och Oscar-Ftedriksborgs fäst

ning, levererad af Stockholms Dykeri aktiebolag (Hästholms

varfvet); 
en motorbåt för transport af minor vid Stockholms sta

tion, levererad af Motala verkstads nya aktiebolag; 

en motorbåt för transport af torpeder vid Stockholms 

station, levererad af aktiebolaggt Motala verkstads filial. 

Genom marinförvaltningens försorg hafva under år 1909-

kontrakt afslutats om leverans af: 

jagaren Hugin, att levereras af Göteborgs nya verkstads. 

ak tiebolag; 
jagaren Munin, att levereras af Kockums m ekaniska. 

wrks tads aktiebolag; 

en motorbåt för transport af vatten vid flottans station 

i Stockholm, att levereras af Motala verkstads nya aktiebo

lag; och 
en ångbåt för Karlskrona fästning, att levereras af Eriks

bergs mekaniska verkstads aktiebolag, Göteborg. 

De viktigare och mera omfattande arbeten, som under 

år 1909 utförts af ingenjördepartementet vid flottans stationer 

nlöfYer de arbeten, hvilka äro att hänföra till materielens re

para tion, underhåll och klargöring för expedition, äro följande: 

vid Karlskrona station: 

Nybyggnadsarbetena å torpedbåtarna af l:a klass Castor 

och Pollux hafva afslutats och å torpedbåtarna Vega och 

Yrsta fortgått så långt, att de under nästkommande sommar 

kun na blifva afslutade. 

Kanonbåten Verdandes ändring till sjukYårdsfartyg och 

konetten Prejas ändring till logementsfartyg hafva afslutats . 
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Nybyggnaden af en motorbåt för Karlskrona station har 

i det närmaste afslutats oeh nybyggnaden af en motorbåt för 

. en kanonbåt har påbörjats. 
Fyra ångpannor hafva nybyggts, däraf 2 st. till loge

mentsfartyget Freja och 2 st. till beklädnadsförrådets värme

ledning. 
Förstärkningsarbeten under 57 mm. kanonerna å bryg

gorna å pansarbåtarna Äran och Vasa hafva utförts. 

Marketenterilokal, förseeld med diskbänk samt kall- och 

vannvattenledning och afloppsledning, har anordnats å pan

sarbåtarna Vasa och Tapperheten. 
Eldledningsmärsar med vagn och banor för afstånds

mätningsinstrument hafva anordnats å pansarbåtarna Vasa 

.och Tapperheten. 

vid Slackholms station: 

Nybyggnaden af torpedbåten af 2:a klass n:r l O har af

slutats och å torpedbåten af 2:a klass n:r 11 fortgått så långt, 

att den under år 191 O beräknas blifva afslutad. 
Torpedbåtarna af 2:a klass n:r 67 och 69 hafva förän

,drats till bevakningsbåta• 
Under föregående år påbörjad tillverkning af nya ång

pannor för handminfartyget Edda och verkstadsfartyget Han 

har afslutats och pannorna insatts i fartygen, hvarjämte ny 

ängpanna för beyakningsbåten N:r 5 tillverkats och insatts. 

Tre nya ångpannor för ångslupar till 3:e klass pansarbåtar 

hafya tillverkats. 
Nybyggnad af tre ångslupar, fem minslupar, fyra min

arbetsbåtar och sju minjollar för minförsvaret har påbörjats. 

b) Artillerimateriel, projektiler, minor. torpeder m. m. 

Under år 1909 hafya levererats 75 mm. kanoner för 

jagarna Ragnar och Sigurd, 15 cm. och 12 cm. resnvkano

ncr, 57 n1m. och 37 mm. tubkanoner för pansarbåtarna Oden, 

Thor och Niord, krut, projektiler, patronhylsor och rör m. m. 
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för fyllande af fartygens och fästningarnas ammunitionsför

råd, l~ddöfningsapparater för 15 cm. kanoner samt order

:apparater m. m. för tre , pansarbåtar och två jagare . 

Vidare haf\'a anskaJfats diverse handminmateriel, tele

fonmateriel och elektriska mätinstrument, lwarjämte moder

nisering af äldre minmateriel ägt rum och försök ulförts med 

nykonstruerad minmateri eL 
Därjämte hafva anskalfats diverse torpeder, bomullskrut

laddningar till torpeder, torpedinventarier och utredningseJTek

ter för till byggnad anbefallda torpedbåtar och undenattens

båtar, samt diverse gnistmaterieL 

Ticlskrif't i Sjiittisendet. 7 
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Skjutningar utförda vid Karlskrona skjutbana år 1909. 

Månad l 

Febr. 

» 

Mars 

)) 

April 

Dag 

l , 2, 3 

4, 5, G 

8, 9 

9 

9 

12 

15 

S k j u t n i n g a r . 

Utförande af försök med brisansrör i 12 cm. 

ss. k. M/94 ; 24 cm. k. M)90; 25 cm. k. 

Mj89A. 
Profskjutning af 75 mm. stålgr. M/05 från 

Virsbo. 
af 47 mm. st ålgr. M/95 från Stock

holms vapenfabrik. 
» af Nks (12) 5, 7 och 8 lev. Nkl 

(12) 7 lev. 
» . af Bpr. M;94 försedda med nya 

tändpillerbrickor. 
af 75 mm. stålgranater M/05 från 

Virsbo. 
af Nku (12), 14 lev. l:a P rof

skjutningen; Nk. (12) 12 lev. 
2. Profskjutn. af NK. B (tub) l, 2, . 
3 och 4 partiet. 

16 af Nk. B .(.15), 16 lev. 2:a Prof

skjutningen. 
17, 19, 22 _ » af 12 cm. h p gr. M/94 B från 

Virsbo. 

12, 

31 

" /a 

23. af Nkt (57, 47, 3S), S, l 6 , 20 och 

okänd lev. 

26 

11 

13, 
22 

o. 

2 

o. 

16 

2/• 

2J• 

af 12 cm. ex.-laddn. M/94 l. och 

7 lev. 
Förnyad profskjutning af Nk B (tub) l och 

2 partiet. 
Profskjutning af Nks (57) l och 2 lev. samt 

Bpr. :M:;s9. 
Förnyad profskjutning af Nk B (tub) 4. partiet. 

Anskjutning af 75 mm. ss. k. M/05 N:r 3 o. 4. 

Profskjutning af 75 mm. stål gr. M;05. 2:a par-
tiet från Pinspong. 

Sökande af ny laddningsvikt å Nk, (15) S. o. 

9. lev. 
Sökande af ny laddningsvikt till 15 cm. ex.

laddning M/~JS . Nks (12) 9. lev. 

Profskjutning af Nk. (15) 2, 3, 4, 10, 12 o. 
13 lev. samt Pr. st. M/93. 

Månad l 

April 

» 

Maj 

Juni 

)) 

Dag 

6 

s 

» 

19 
20 

23 
26 
2S 

4 

21 

26 
27 

29 
7 

9 

15 
17 
21 
28 
29 
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S k j u t n i n g a r . 

Profskjutning af Nks (12) l, 2 och 6 lev. 

samt Nkt (12) 10 och 11 lev. 

Sökande af ny laddningsvikt till 12 cm. ex.

laddn. M/94. Nkt (57, 47, 3S.) 
22, 24 och 51 lev. 

Sökande af ny laddningsvikt till Nks (12) 2. 

och 6 lev., samt Nkt (12) 11 lev. 

Förnyad profskjutntng af Nk. B (15) 16 lev. 

Profskjutning _af NK B (tub) 4. partiet. l 
Profskjutning af 57 mm. st ålgr. från Pinspong. 

Sökande af ny laddningsvikt till 15 cm. ex.-

laddning M/9S Nks (12) 11 lev. 

Inskjutning af 57 mm. ss. k. M/95 D . l :a ser. 

Profskjutning af Nk, (37) 4 och 5 lev. 

af Nkt (57, 47, 3S), 23 och 24 
leveransen. 
af Nks B (57) 14 lev. l:a prof
skjutningen. 
af 6,s mm. gev. -krut M/94 1898, 
1903, 1904, 1905. 
af 57 mm. tj.-gr. Mf99 från Åkers 
styckebruk. 
af Nk, (57, 47, 38) 51 o. 53 lev. 

af cl:o S, 17, 20 och 
52 lev. 
af revolver M/07 (Browning). 
af 57 mm. ss. k. M/95 D, jämte 
lavettage m. m. å torpedbåten 
>As trea". 
af Nks B. (57) 13 lev. 2:a prof
skjutningen. 
af Nkt (37) 7 lev. 1:a profskjut
ningen. 
af 8 mm. handgev.-kr.ut M/67 - 69. 

» af Nk, (12) 8 och 9 lev. 

Inskjutning af 57 mm. ss. k. M/95 D. 2:a ser. [ 

Anskjutning af 75 mm. ss. k. M/05. N:o 5o. 6. 

Sökande af laddningsvikt till 75 mm. ss. k. 
M/05, s tyckehut. 



Månad. l 

Juni 

Juli 

Sept. 

Dag. 

30 

l 

3 

7 

8 
13 
16 

2 

10, 12 
12 

16 

21 

24 
26 
31 

3 
G 

11 
17 
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S k j n t n i n g a r. 

Profskjutning af 75 mm. ss. k. M/05, jämte 
lavettage m. m. å jagaren »Si

gm·ch. 
af 57 nnn. ss. k. M/95, jämte cl:o 

å torpedbåten >Thetis • . 
af 57 mm. ss. k. :M:/95, jämte d:o 

å torpedbåten >Iris ». 
af 57 mm. ss. k. i\f j95, jämte d:o 

å torpedbåten >Spica». 
af 75 n1.m. ss . k. :Mj05, jämte cl:o 

å jagaren »Ragnar». 
af Nk• B (12) 2:a lev. l:a prof-

skjutningen. 
Anskjutning af 37 mm. ss. k M/98 B., N:o 19. 

Inskjutning af 57 mm. ss. k. M/95 D. 3:e ser. 

l 
Unelersökning af spriLnglac1c1ning i 12 cm. 

hpgr. M. j94. 
Profskjutning af Nk" B (12). 14 lev. 2:a prof

skjutningen och 15 lev. 1:a prof

skjutningen. 
af Nk• (15/on) 2, 3, 4 och 7 lev. 

af 15 cm. ex.-laclcln. M/03. Nkö 

(12) 10 lev. 

l 
Sökancle af ny laddningsvikt 

l ev. 

l Profskjutnmg af Nks B (57) 15 
skjutningen. 

å Nks (12) l:a 

le>. l:a prof-

af Nk. e"/s") 5 lev. 
af Nks (12) 14 och 9 lev. 

af Nb (57, 47, 38) 54 lev. 

af Åk hut. 
f ör unelersökning af anfyrnings

lac1c1ningar till tubkanoner. 

Sökancle af ny la ddnin gsvikt å Nko ('"/Bo-o•) 3 

och 4 lev . 

Profskjutning af N ko B (57 ), lG lev. 
af Nk B (tub) l: a partiet; af 57 

mm. p. h . Jlil j95 och 37 mm. p. h 

:Mj98. 

Månac1. 1 

Sept. 

Okt. 

l 

l 

Kov. 

Dag. 

18 
8- 22 

24 
27 

30 

4 

8 

19 

27 

2!.! 

30 

l 

5, G 
12 

12, 13 
17 

24. 
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8 k j u t n i n g a r, 

Profskjutning af 75 mm. p. h. M/05. 

Inskjutning af tungt clubbelrör M j05. 

af 15 cm. ex.-laclcln. M/89-02. 

Fortsatt profskjutning af 75 mm. ss. k Mj05 

ombord å jagaren •Ragnar>. 

Profskjutning af 75 mm. stålgr. M/05 från Fin

spong. 
» af 57 mm. stålgranater från d:o. 

Sökancle . af ny laddningsvikt till 15 cm. ex.

ladcln. Mj03. 
Förnyad profskjutning af 37 mm. p. h. M/98. 

D:o af 57 mm. p. h. 1'.1/95. 

Profskjutning af Nkt (25j, 3 lev. 
af Nk. (21), 2, 4 och 14 B lev. 

af 21 cm. ex.-ladcln. M/98 D N e 

(15) 1:a lev. 
Sökande af ny laddningsvikt å Nb (21), ll:e 

leveransen. 

Inskjutning af tungt clubbelrör M j05 i 12 cm. 

k. YIJ85 och 12 cm. haubits Mj91. 

l:a och 6:e serien. 

Inskjutning af tungt clubbelrör M/05 i 12 cm. 

k. Mi85. 2:a seriE-n. 

Profskjutning af 57 mm. stålgranater M/89 hån 

Virsbo. 
Inskjutning af tungt tubbehör M/05 i 12 cm. 

haubits M,'9J. 4 och 5 serien. 

af tungt clubbelrör ::\i/05 i 12 cm. 

haubits M/91. 3 serien. 

Inskjutning af 87 mm. tubkanoner M/05. 

Profskjutning af Nko (75) 3:e lev. 
af Nkt (37) 7 lev., 2 partiet. 

af Nk B (tub), 2, 3 och 4 partiet. 

af Nk" (15) 11 lev. och sökande 

af laddningsvikt till 15 cm. ex.- f 

laddn. 111,198. 
af Nka B (57) 14 lev. samt ut

tagande af 1fteldningsvikt till 24 

cm. k. M/76. 



Månad. l Dag. 

Nov. 25 

Dec. 4 

9 

13 

16 

20 

30 
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S k j u t n i n g a r. 

Förnyad profskjutning af art. ombord å tor
podbåten >Thetis». 

Profskjutning af 24 cm. hpgr. M/94 från Fin
spong. 
af 12 cm. grkts. M/08 från 
Finspong. 

Sökande af ny laddningsvikt till 15 cm. ex.
laddn. M/98 af Nk, (12) 8, 9, 10 
och 11 lev. 

Profskjutning af 37 mm. ss. k. M/98 B ombord 
å torpedb. »Pollux». 

Sökande af laddningsvikt till 12 cm. ex.-laddn. 
M/03; samt profskjutning af Nk< B 

L12) 2 lev., 2 profskjutningen. 
Profskjutning af Nk, (37), 7 lev. 1:a partiet. 

2:a profskjutningen. 
af patronhylsor till 20 mm. tub
kanon. 

c) Hus och andra byggnader. 

vid Karlskrona station: 

Arbetena med uppförande af ny torpedtillverkningsverk

stad har fortgått så långt, att tegelväggarna äro uppförda, 

yttertaket pålagdt samt båda öfra bjälklagren med golf och 

underslag inlagda. 
Gamla bageriets förändring till beklädnadsförråd har af

slutats och uppförandet af nytt lakegodsförråd af tegel å 

Kungshall har påbörjats. 
Å Ifön har uppförts en byggnad för förvaring af strids

spetsar för torpeder. 
I sjömanskårens kokhus hafva anordnats b ränne disk

rum med inredning af vatten- och afloppsledningar. 

Amiralitetskyrkan har reparerats såväl in- som utvän-: 

l 
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digt hvarjämte på församlingens bekostnad elektrisk belys

ning anordnats därstädes. 

vid Stockholms station; 

Diverse arbetsmaskiner hafva anskaffats och uppsatts i 

varfsverkstäderna. 
Gas- och vattenledningsnätet å Skeppsholmen har ut

vidgats. 
Å Loudden hafva uppförts vaktstuga, ammunitionshiss, 

pålbrygga samt anordnats spårvägssystem med fem vagnar, 

körväg och brunn. 
Å Björnholmen har anordnats en ny båtbrygga. 

d) Kustpositionerna. 

Vaxholms och Oscar-Fredriksborgs fästning. 

Fortifikationsförrådet är färdigt och inventarierna an

skaffade. 

Karlskrona fästning. 

Befästningsarbetena äro afslutade med undantag för några 

smärre kompletteringsarbeten. 
Fortifikationsförrådet är färdigt och inventarier anskaffade. 

Älfsborgs fästning. 

För kustartilleriets inkvartering å Nya Vadvet har upp

förandet af en kokinrättningsbyggnad påbörjats. 

Fortifikationsförrådet är färdigt och inventarierna an

skaffade. 

Fårösunds lmstposilion. 

Fortifikationsförrådet är färdigt och i1wentarierna an

ska G'ade. 
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VII. 

Sjökarteverket. 

Under år 1909 hafva sjö- och triangelmätningar bli(vit 

utförda: 
I Västerbottens läns skärgård, där från 1908 års sinl

punkter vid Sikeå i skalan l : 20,000 uppmälls området kring 

Sikeå och Vänskären äfnnsom i samma skala en del af 

Skellefteå inlopp, utgörande en sammanlagd areal af 1,19 

kv.-mil. 
Lodningar till sjöss hafva verksUillts inom samma län 

i skalan l : öO,OOO utgörande en areal af 0,55 kv.-mil. 

Triangulering har verkställts inom Vänskären- Byske

Qärden. 
I Stockholms htns skärgård, lwarest V åmm(järden med 

kringliggande områden uppmätts i skalan l : 20,000, en areal 

af 0,31 kv.-mil. 
Vid Svenska Björn hat\·a grundundersökningar verkställts 

å 1907 års mätningar. 
Triangulering har verkställts inom området Blidösund

Häisö - Ljusterö. 
I Göteborgs och Bohusläns skärgård, där från Hl08 års 

slutpunkler i skalan l : 20,000 uppmälts området kring Ström

strad och Kosler, utgörande en areal af 0,81 Jn·.-mil. 

Dessutom hal\a kontrollmätningar verkställts å vissa 

delar af inloppen till Göteborg. 

Lodningar till sjöss hafva verkställts inom samma län 

i skalan l: 50,000, utgörande en areal af l ,oo kv.-mil. 

N eHobehållningen för försålda kartor utgjorde kron m· 

27,38!): 40. 

, 
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VIII. 

Lotsverket 

Under år 190!) har ett nyll resenfyrskepp med aceton

gasbelysning anskaiTals för södra lotsdistriktet. Fyrskeppet 

Falsterboref har erhållit acetongasbelysning, försetts med en 

ny fyrapparat i stället för förutvarande två fyrapparater, i 

samband lwarmed fyrskeppets fasta sken ändrats till blixtljus. 

Två af lysbojarna vid Djuprännan i Kalmarsund samt 

lyshojen vid Trädgårdsgrundet i Kaimarsund hafva utbytts 

mot lysbojar med acetongas, En kombinerad ljud- och lys

hoj med acetongas har anskaffats och utlagts utan för Ölands. 

södra udde. Lysbojen å Trelleborgs redd har utbytts mot en 

lyshoj med acetongas. Två lyshojar med acetongas hafva ut

lag ts vid inseglingsrännan till Trelleborg. En lysboj med 

acetongas har utlagts Yid Pinhåttans grund i Öresund. 

På Högbonden norr om Härnösand äro fyrbyggnads

a rbetena afslutade och en större linsapparat med luxlampa 

för intermittent sken uppsatt. 
På Fjuk i Vättern är i stället för den förut befintliga 

l'yrcn m ed ständig bevakning uppförd en fyr med acelongas

helysning. 
~ya fyrar utan ständig bevakning äro uppförda på Honö 

F lase, Ytternäsan, Grönviksgrund, Bränteholmen, Trybergs

holmen och Lilla Köttö. Luxbelysning är införd vid Bremö, 

Bcrguddens, Storjungfruns, Björns, Stora Karlsö, Grimskärs, 

Hall ands Väderö, Tylö, Varbergs, Marö och Måseskärs fyrar. 

Mistklocka med urverk är uppsatt vid Bergsuddens fyr. 

.Jämlikt nådigt bemyndigande har lotsstyrelsen med 

Danska marineministeriet tr~UTat ny öfverenskommelse, date-
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rad den 22 och den 28 december 1909, angående samarbete 

mellan Öresunds norra lotsstation (Viken) och Helsingörs 

lotseri. 

IX. 

Navigationsskolorna. 

Vid rikets navigationsskolor hafva under läsåret 1908-

1909 varit inskrifna i navigationsafdelningen 382 elever, af 

hvilka 181 utexaminerats såsom styrmän och 115 såsom sjö

kaptener, samt i maskinistardelningen 301 elever, af hvilka 

158 aflagt maskinist och 98 öfvermaskinistexamen. Antalet 

af dem, som, utan att såsom elever hafva tillhört sl{olorna, 

åtnjutit undervisning därstädes, har utgjort 106, af hvilka 27 

aflagt styrmans-, 30 sjökaptens-, 11 maskinist- och 8 öfver

maskinistexamen. 
Dessutom hafva 26 elever och 29 privatister aflagt god

känd examen i ångmaskinlära. 

x. 

Nautisk-Meteorologiska byrån. 

Till antalet h afva de under byråns tillsyn lydande obser

vationsstationerna icke undergått andra förändringar under 

året än, att Fjuks nederbördsmätniagsstation indragits samti

digt med fasta bevakningen vid Fjuks fyrplats, att Smögens 

vattenhöjdregistreringsstation fullbordats och försetts med så

väl registreringsapparat som fast kontrollspegel samt en sta

tion för höjdmätning anordnats på Nordkoster. Däremot har 

fullständig nyutredning af barometrar, aneomelrar och baro-
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termo-grafer anskaffats för byråns 20 meteorologiska stationer 

_ i stället för äldre nu förbrukad eller föråldrad - och efter 

kontrollundersökning vid byrån i Stockholm ·delvis distribue

.rats till resp . stationer. 
Meteorologiska och hydrografiska observationsjournaler 

hafva under året förts på och för en stor del af året redan 

inkommit från aktiebolaget Svenska Ostasiatiska kompaniets 

!yra ångare Canton, Peking. Yeddo och Nippon samt från 

ett segelfartyg. 
Byråns fem kontrollstationer trädde under våren i full 

verksamhet och hafva anlitats af allmänheten i relativt be

tydande utsträckning. Inalles hafva nämligen närmare ett 

tusental lanternor undersökts och erhållit certifikat, förutom 

ett mindre antal kompasser och meteorologiska instrument. 

Magnetiska rekognosceringar hafva under sommaren ut

förts på västkusten från riksgränsen i norr n ed till Göteborg. 

En detaljundersökning öfver förändringarna under se

nasle århundradet uti hafsytans medelläge i norra Bohuslän 

har ock utförts under sommaren, hvarjämte regelbundna lim

observationer anställts å hafsytans läge i trakten af Grisbå

darna un der senare hälften af innevarande år. 

I öfrigt har byråns verksamhet fortgått oförändrad en

ligt fastställd plan. 

XI. 

Kommitteer. 

I afseende å kommitteer, som af Kungl. Maj:t på före

draaning af che(en för sjöförsvarsdepartementet blifvit tillsatta, 

och liknande beredningar, hvilka blifvit, på grund af Kungl. 

Maj:ts bemyndigande, af nämnda chef tillkallade, är följande 

atL mcdrlela: 

l: o) Genom kungl. bref den 6 september 1907 bemyn-
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digades chefen för sjöförsvarsdepartementet att tillkalla högst 
5 sakkunniga jämte en sekreterare för verkställande af utred
ning angående flottans och kustartilleriets upphandlings- och 
entreprenadväsende m. m. och utsågos härtill den 27 i samma 
månad f. el. elistriktschefen grefve C. O. Taube, grosshand
laren E. A. Nilsson, grosshandlaren H. Lamm och marinin
tendenten R. S. Näsman, den sistnämnde sekreterare. Be

tänkande afgafs elen 6 mars l 909. 
2:o) Genom kungl. bref elen 15 maj 1908 bemyndigades 

chefen för sjöförsvarsdepartementet att utse högst!) sakkunniga, 
cläraf en sekreterare, för bilräde med utredning i fråga om vissa 
~inclringar i marinintendenturkårens organisation m. m.; och 
blefvo härtill tillkallade den 18 juni l 908 grosshandlaren E. 
A. Nilsson, förste marinintendenten, chefsintendenten G. E. 
Diclring, kommendörkaptenen af 2:a graden G. H. Lidbeck, ._. 
den 3 juli Hl08 marinintendenten af l:a graden S. F. Lager-
holm och den 14 november 1908 f. d. distriktschefen grehe 
C. O. Taube; de sakkunniga skulle själfva inom sig utse se
kreterare. Betänkande afgafs den 18 februari Hl09. 

3:o) Genom kungl. bref den 18 september l 908 bemyn
digades chefen för sjöförsvarsdepartementet att tillkalla högst 
ö sakkunniga jämte en sekreterare för alt med anledning al 
ifrågasatt ö ivergång till den engelska regeln i svensk skepps
mätningslagstiftning bilräda vid revision af skeppsmätnings
lörfattningarna; och blefyo härtill den 30 oktober l 908 ulsedcla 
kommerserådet C. Malmen, skeppsredaren D. Broslröm, skepps
mätningsöfverkontrollören K. O. Larsson, lotskaptenen C. H. 
Hamsten samt till sekreterare dispaschören P. A. Hasselrot. 
Den 9 februari 1909 ulsågs till femte sakkunnig bilrädande 

skeppsmätaren i Stockholm N. G. Nilsson. 
Sedan dispaschören Hasselrot anhållit om enll edigande 

från uppdraget att vara sekreterare hos sakkunnige utsågs 
härtill den 27 februari 1909 dispaschören C. M. Pineus .. 

De sakkunniga hafva afgiiYit förslag till provisoriska 
löreskrifter angående skeppsmätning i vissa fall och till vissa be
stämmelser rörande mätning i Sverige af fartyg enligt engelska 

regeln. 

.. 
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4:o) Genom kungl. bref elen 4 december 1908 bemyn 
digades chefen för sjöförsvarsdepartementet att tillkalla högst 
rem sakkunniga, af lwilka en tillika skulle tjånslgöra såsom 
sekreterare, för utredning i fråga om olika pansarbålstyper; 
Del l blefvo härtill den l O december 1908 utseelda vice amira
len m. m. C. O. Olsen, konteramiralen m. m. \V. Dyrssen, 
nwrinöfverdirektören m. m. H. H. Lilliehöök, kaptenen vid 
kungl. flottan m. m. H. H. K. Ericson. kaptenen vid kungl. 
Jlollan C. O. Linclsström, som tillika skulle l].änslcröra såsom . b 

sekreterare. Betänkande afgals den 27 februari 1909. 
5:o) Genom kungl. bret den 15 september 1909 bemyn

digades chefen för sjöförsvarsdepartementet att tillkalla högsl 
sex: sakkunniga, af lwilka en tillika skulle tjänstgöra såsom 
sekreterare, för utredning i fråga om olika pansarfarlygstyper; 
och blef\'o härtill den 16 september 1909 utsedda vice amira
len m. m. C. O. Olsen, konteramiralerna m. m. ,V. Dyrssen 
ocl1 T. C. A. Sandström, marinöfYerdireklören m. m. H. H. 
Lillichöök samt kaplen erna H. H . K. Ericson och C. O. Linds
strö m, hvilken sistnämnde tillika skulle tjänstgöra såsom se
krrlerare. Betänkande afgafs den 9 november 1909. 

fi:o) Genom kungl. bre[ den 22 oktober 1909 bemyncli
gn<lcs chefen för sjöförsvarsdepartementet att tillkalla högst 
!'cm sakkunniga för utgil\'ande af ny upplaga af reglemente 
lör floltan, del I; och blefvo hiirlill den 23 oktober 1909 till
lwlladc kommendörkaptenen af l:a graden m. m. H. V. M. 
Yon Krusenstierna, kommendörkaptenen af 2:a graden m. m. 
f'riherre U. S. K:son Sparre, kaptenen m. m. A: E. Tyden och 
111ari ni n tendenten af l: a graden S. F. Lagerholm. 

7:o) Genom kungl. bre[ den 22 oktober 1909 bemyndi
gades ch efen för sjöförsvarsdepartementet att tillkalla högsl 
fem sakkunniga för utgihancle af ny upplacra af recrlemente 
f'ör flottan, del III; och bleho härtill den ;3 oktol~er 1909 
ti llkallade kommendörkaptenen af l:a graden m. m. H. V. 
i\1. Yon Krusenstierna, kaplenerna F. O . \Vidmark och K. Z. 
n·· onhlom samt regementsintendenten m. m . K. A. Tryscn. 
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XII. 

Utfärdade författningar. 

Under år 1909 hafva på chefens för sjöförsvarsdeparte-' 
mentet föredragning följande allmänna författningar utfärdats. 
nämligen: den 23 april kungörelse angående ändrad lydelse 
af § l i nådiga instruktionen för lotsstyrelsen den 13 decem
ber 1907; den 30 april kungörelse angående ändrad lydelse 
af § l i nådiga kungörelsen angående tillsättning af vissa 
läkartjänster vid flottan och kustartilleriet den 28 november 
1902; samma dag kungörelse angående signaler för tillkallan
de af lot,;; den 11 juni angående ändrad lydelse af §§ 9 och 
10 i nådiga kungörelsen den 5 december 1901 angående an-

' tagning af manskap vid kustartilleriet genom kontrakt, samt 
formulär 3, 4 och 5 vid samma kungörelse, nämnda §§ 9 och 
10 samt formulär 5, sådana de lyda enligt nådiga kungörel
sen den 21 december 1904; den 25 juni kungörelse med pro
visoriska föreskrifter angående skeppsmätning i vissa fall; 
den 13 augusti kungörelse angående förhöjning i pensioner, 
som från flottans pensionskassa utgå til1 afskedadt manskap; 
samma dag kungörelse angående ändrad lydelse af första mo
mentet i nådiga kungörelsen med provisoriska föreskrifter an
gående skeppsmätning i vissa fall den 25 juni 1909; den 22 
oktober förordning angående ersättning åt efterlefvande, då 
någon af lotsverkets betjäning till följd af Ljänsteutöfning l j uti t 
döden; den 1 O december kungörelse angående upphäfvande 
af s§ 32, 33 och 77 i förnyade nadiga reglementet för flot
Lans pensionskassa den 17 november 1899. 
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Årsberättelse i elektroteknik, minväsende 
och sprängämnen för år 1909. 
Afgifven i januari 1910 af ledamoten H. Åke1·maTk. 

I. Elektroteknik. 

Några märkligare elektrotekniska uppfinningar hafva un
der år 1909 icke förekommit. Sträfvan att tillgodogöra sig 
elektriciteten såväl för industriella och kommunikationsända
mål som eljest i det dagliga lifvet har emellertid fortgått i 

måhända större omfattning än förut. 
Inom vårt land hafva de rikliga tillgångarna på vatten

kraft (uppskattade till omkring 7 millioner hästkrafter) allt 
mer tagits i anspråk för drifvande af elektriska generatorer. 
En del nya sådana kraftstationer hafva under året trädt i 

Yerksamhet, andra äro under anläggning. 
Förslaget om elektrifiering af våra Jamvägar har fort

skridit så långt, aU järnvägsstyrelsen preliminärt öfverenskom
mil med två elektriska firmor angående Riksgränsbanans elek

trifiering. 
E lektriska spårvägsdriften torde komma att ylterligare 

utvecklas genom införandet af vagnar, hvilka själfva medföra 
kraftkällan för erhållande af elektrisk ström till hjulmoto
rerna. 

Genom införandet af metalltrådslamporna hafva inom be
lysnings tckniken efter en lång tids stillastående åstadkommits 

Allmän 
öfversikt. 
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förbättringar såväl ifråga om glödlamps- som båglampstill

verkningen. Hela livt hållbara metalltrådslampor af omkring 

1000 timmars lifslängd tilherkas numera i ljusstyrkor från 

16 ~inda upp till, lwad särski ld t Vlolframlamporna beträffa, 

1000 normalljus styrka, hvilket orsakar att dylika lampor i 

många fall användas i stället för båglampor. För alt kunna 

upptaga täflan med metalllrådslamporna har därför inom håg

laropsindustrin mycket m·bete nedlagts på att göra dessa lam

por e{Iektivare samt att gifva dem ell mera tilltalande ~:tse

seende. Metalltrådslamporna synas mer och mer undantranga 

kollrådslamporna å plalser, som ej äro utsatta för skaknin

gar. För mwändning ombord i fartyg lorde metalltrådslam~ 

porna ännu så länge på grund af trådarnas hräcklighe.t :J 
vara lämpade, om än en del lyckade försök härmed blifYll 

utförda bl. a. med tantallampor. 
Äfven de s. k. elektriska gasglödljusen hafva erhMlit 

bättre och ändamålsenligare konstruktion. Praktiskt använd

bara sådana äro förutom den egentliga kvicksil1\erlampan 

äfven kvartslam p an. 
Elektricitetens värmealstrande förmåga har äfvenledes 

hörjat att mera allmänt tagas i hruk dels för uppvännning 

af bostäder, dels för kokning af mat m. m. dylikl. 
Under det gångna årel har i in- och utlandets fackpress 

lifli<>t diskuterats ett af föreståndaren för Göteborgs elcktrici-o 
tetsverk väckt förslag om eleldricitetens popularisering. Detta 

förslag har i Göteborg ledt till praktiska resultat genom att 

stadens elektricitetsverk anordnat en permanent elektrisk ut

ställning, hvarest särskildt visas elektricitetens användning för 

hushållsändamål, samt genom alt staden på vissa villkor an

tingen kostnadsfritt utför elektriska installationer i hemmen 

eller levererar afgiflsfri elektricitet under viss tid. Villkoret 

för alt ett dylikt allmännare bruk af elektriciteten skall kom

ma till stånd är emellertid i första hand, all priset för elek

triciteten kan nedbringas. Medel härtill äro utnylljande af 

tillgänglig vallenkraft och användande af ekonom i ska kraft

maskiner såsom resen'. 
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Inom svagströmstekniken har arbetet hufvudsakligast 

i.i.<J nats å t utvecklingen at telefon- och telegra fväsendet Nya 
b 

telefonanläggningar hafva utförts i länder, där telefonförbin-

delse r förut ej funnits. Förbättringar af teletonapparater hafva 

afsc lt att öka afstånclen för utväxlande af telefonsamtal. Med 

en svensk uppfinning, den Egner-Holmströmska >>starkströms

mikrofonen», har i detta afseende nåtts synnerligen goda re

sullat, ehuru uppfinningen ännu ej är fullt utexperimenterad 

För kabeltelegrafväsendet hafva en del nya k abel

linjer utlagts . Två nya kabelångare h afva under året färclig

l1yggts livarigenom antalet i olika stater befintliga sådana nu 

uppgår till 55. Nykonstruktioner inom telegrafväsendet 

hafva förnämligast sökt åstadkomma förbättringar i multipel

telegra fering och i telegrafering af bilder. 
Den trådlösa telegrafen har genom a nvändandet af svagt 

dämpade svängningar lyckats ernå förbindelser på b etydliga 

afståncl och med afsevärd säkerhet mot störningar. Härvid har 

Telefunkens nya system, »tönende Funken» , tilldragit sig stor 

uppmärksamhet. Af andra trådlösa förbindelser torde radio

telefone n .under år 1909 hafva att visa den största utveck

lingen. Därjämte har undervattenssignaleringen kommit allt 

mer i bruk och blifvit ett viktigt hjälpmedel för fartygsnavi
geringen. 

Nyare arbeten inom den svenska elektrotekniska littera- Litteratur. 

luren äro sällsynta, hvarför man vid studiet af elektrotekni-

ken och dess utveckling hufvudsakligen är hänvisad till den 

u lländska facklitteraturen. Denna, såväl bok- som tidskrifts

litteraturen, är emellertid så talrik, att det är förenacH med 

betydande arbete erh ålla en öfversikt af densamma. Detta 

har visat sig vara förhållandet äfven inom andra grenar af 

tekniken, hvarför uneler år 1909 i Berlin bildats »Internatio-

nales Institut flir Technobibliographie» m ed ändamål a tt plan-

mässigt samla och gallra bibliografiska uppgifter öfver tek-

nisk t litter ära nyheter inom de större lmlturländerna och i 

en allmän öfversikt publicera dessa uppgifter i månadshäften 
TidslcTift i Sjöväsendet. 8 



med titel: »Technische Auskunft». Säkert är, att härigenom 

mycket arbete besparas dem, som Yilja inhämta kännedom: 

om nyheter inom teknikens olika områden. 

Under år 1909 utgifven svensk elektrisk litteralur utgö

res af: 
Elektricitetslära af Pehr af Bjerken; tredje upplagan; 

afsedd att begagnas som lärobok vid undervisningen i navi

gationsskolornas maskinistardelningar; samt 

Slarkströmselektroteknik af Carl ElfYing för montörer samt 

beställare eller ägare af elektriska anläggningar. 

För undervisningen inom marinens underbefälsskolor har 

fastställts en af kapten G. af J([ercker och elektroingenjör Gron

vall utarbetad ny lärobok i Elektricitetslära, hvarigenom un

dervisningen i ~lektroteknik torde komma att i hög grad un

derlättas. 
I detta sammanhang torde böra framhållas Yilden al 

att å hvart och ett af flottans med elektriska installationer 

försedt fartyg under expedition med desamma ombord med~ 

föra såväl ritningar öfver som en kortfattad redogörelse för 

ombord befintliga elektriska installationer. Hedan i årsberät

telsen för år 1904 framhöll dåvarande föredraganden i elek

troteknik behol\·eL af en s. k. stridsbok för hva1je fartyg in

nehållande nödiga upplysningar om desamma. Sedan dess 

hafva »fartygsliggarna>> tillkommit, llYilka afse att lämna dylika 

uppgifter. Dessa »fartygsliggare» synas emellertid i många af

seende Yara ofullständiga, hvarföre vore önskligt att desamma 

snarast kompletterades och äfYen försågas med närmare upp

gifter om fartygens elektriska anordningar. 

I Proceedings of Lhe United Stales Naval Institute för 

1906 och 1907 finnes införd en synnerligen utförlig och väl 

framställd redogörelse för »Eiectrical Installations of the Uni

ted stales Navy», författad af commander Walling och master 

electrician Martin. Den omnämnes här, dels emedan Förenta 

staternas flotta torde yara den, som hittills i största utsträck

ning användt sig af elektriciteten ombord i fartyg, och dels 

på grund af de detaljerade bestämmelser den innehåller bl. a_ 
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angående inspektion, vård och skötsel af olika elektriska m

stallationer ombord. 

Sedan åtskilliga år tillbaka har, såsom kändt är, elektri- Elektrici

citeten användts för framdrifvande af mindre fartyg och båtar. tetens an

E lektricitetskällan har härvid utgjorts af ackumulatorbatterier, vändning 

l d o ombord å 
hvilka ad ats fran kraftstationer i land, till följd hvaraf dessa 

fartyg. 
fartygs aktionsradie varit obetydlig. Då därjämte afviktshän- Elektrisk 

syn större ackumulatorbatterier ej kunnat medföras, har ej fartygsclrift . 

häller någon större hastighet (vanligen ej öfver 6 knop) 

erhålli ts, byarför på detta sätt drifna fartyg endast kom-

mit till användning i hamnar, floder eller kanaler och där 

i ganska liten utsträckning. Den i Stockholms hamn väl-

kända lastpråmen >)Tre kronor» är ett dylikt ackumulatorfar-

tyg. Genom införandet af undervattensbåtarna har emeller-

tid frågan om elektricitetens användning såsom drifmedel för 

fartygspropellern åter uppmärksammats. Drifkraften för dessa 

båtar vid gång i undervattensläge utgöres numera inom alla .. 

mariner af elektricitet alstrad af ackumulatorer. Försök pågå 

visserligen att för gång i såväl marsch- som undervattens-

låge erhålla samma drifkraft och göra båtarna oberoende af 

de tunga och besYärliga ackumulatorerna, men lära dessa för-

sök ännu ej hafva ledt till önskade resultat. 

Man har därför varit hänYisad till att för undervattens

gång söka erhålla högre fart och större aktionsradie genom 

alt öka ackumulatorbatteriernas storlek och att göra dessas 

laddande oberoende af landstation er. Ackumulatorbatterier

nas storlek har kunnat ökas dels genom ökning af båtarnas 

1leplacement, dels genom minskning i ackumulatorernas Yikt. 

Ackumulatorernas laddande verkställes numera medelst en 

dynamomaskin, som drifves af en af de för gång i marsch

läge använda explosionsmotorerna. Af en undervattensbåt 

rordras för närvarande omkring 15 knops fart i marschläge 

och l O knop i undervattensläge. 

För framdritning af andra fartyg har föreslagits att an

Yiinda elektriciteten, dels i förening med explosionsmotorer, 

dels såsom ensamt drifmedel. 
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Hittills hafva explosionsmotorerna på grund af svang

heten att omkasta desamma (till backgång) ej tagits i anspråk 

för framdrifning af större fartyg . För åstadkommande af dy

lik omkastning af propellern till back äfvensom för manöv

rering af med explosionsmotorer framdrifna större fartyg har 

försök gjorts att använda elektrisk kraftöfverföring. Ett syn

n erligen bra om än ifråga om installeringen tungt och dyr

bart sätt att kombinera elektrisk drift med explosionsmotor

drift är del Propostosystemet, vid hvilket den alltjämt i samma 

riktning gående explosionsmotorn drifver en likströmsdyna mo, 

s om lämnar ström till en å propelleraxeln Yerkande elektra

motor. Genom reglering af dynamospänningen och omkopp

ling af motorns ·strömkretsar kan elektramotorns h astighet och 

Totalionsriktning regl eras efter behag. Den på så sätt an

·ordnade elektramotorn användes af del Proposto endast vid 

manövrering och för backgång. Då elektromotorns gång kan 

regleras direkt från kommandobryggan medför denna anord

ning synnerligen stora fördelar vid här ifrågavarande fartygs 

1nanövrering. 

Vid ångturbinmaskiners användande för framdrifning 

uf långsamt gående fartyg äfvensom a f fartyg, hvilka skola 

kunna förflytta sig såväl med hög som låg fart, hafva uppstått 

en del svårigheter att erhålla ekonomisk ångförbrukning. 

Ifrågasatts har därför, au icke låta ångturbinen verka direkt 

å propelleraxeln utan drifva densamma medelst elektrisk kraft

ö fverföring. I turbindynamos alstrad elektrisk ström skulle 

i så fall ledas till elektramotorer afseelda att drifva propeller

axlarna. Genom lämpliga kopplingsanordningar skulle seder

mera elektramotorernas rotationshastighet och riktning regle

ras irån kommandobryggan. Härigenom skulle man å tur

binfartyg slippa att anordna särskilda turbiner för marsch

fart och backning. Dylik elektromo torclrift lämpar sig med 

hänsyn till dess alltför stora vikt icke för torpedfartyg ej häl

ler för mycket stora fartyg, emedan reglerbara elektramotorer 

. af erforderlig storlek ej ännu kunnat tillYerkas. 
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Fö r tyska marinen h ar emellertid under år 1908 fär

digbyggts ett b ergningsfartyg för underYaltensbåtar (Vulcan), 

för hvilket elektricitet uteslutande användes såsom framdrif

n ingsmedel. Det 70 meter långa fartyget är försedt m ed två 

l)ropellrar, hvilka kunna framdrifva detsamma med en hasticr-
. b 

h et af 11 till 12 knop, hvarvid de å propelleraxlarria inver-

k ande elektromotorerna med en hastighet af 200 hvarf ut

yeckla lwa rclera 600 hästkrafter. E icktromotorerna erhålla 

ström från två stycken turbindynamos, hvars omloppshastig

het är 2 500 llYarf. E lektra motorerna och med dem propell

rarna manÖYreras direkt från kommandobryggan m edelst sär

sk ilda kopplingsanordningar. Turbindynamomaskinern a äro 

äfven anordnade så, att de kunna förse åtfölj ande unclenat

tensbåtar med elektrisk en ergi. 

Decemberhäftet af Internati onal Marine Engineering åter

gifver ett föredrag af mr. Emmet, hållet inför Society of Na

val Architects and Marine Engineers i Ne,vyork, november 

1909, hvari föreslås att använda antingen kombinerad ell~T 

ren elektrisk framdrifning af fartyg. Sålunda föreslås att de 

under byggnad Y aran de 26 000 tons slagskeppen Arkansas och 

Wy oming, afseelda att göra 20,5 knop, skola framdrifvas med 

lågtrycksturbiner kombinerade med elektromotorer. Liknan

de förslag hafva äfven framlagts af en rysk mariningenjör 

Philippow beträffande rysk a fartyg. 

Projekt syn as sålun da ej saknas för åstadkommande af 

elektr isk fartygsdrift äfven å stora fartyg, men det tord e ännu 

dröja, innan desa mm a blifva förverkligade. Tydligt torde dock 

vara, i hvilken riktning utvecklingen sträfvar. 

Med ökandet af fartygens depl acem ent hafva de förde- Elektriska 

lar elektri c iteten erbjuder, särskilclt i fråga om kraftöfverfö - anordningar 

ri ng och öfverbringancle a f meddelanden m ellan fartyuets olika ombord i 
b f 

delar ! såväl krigs- som handelsfartyg i hög grad utnyttjats. artyg. 

A krigsfartyg hat'va de elektriska generatorerna hittills i Å krigsfar-

allmänhet Yarit likströmsclynamos, genererande ström af 70 tyg . 

ti ll 80 volts sp~1nning. På nyare utländska fartyg har spän-
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ni ng en ökats till 11 O a 125 volt, och helt nyligen har före

slagits att arwända växelström om 250 volt, hvilket förslag 

dock bl. a. på grund a[ svårigheten all ombord erhålla full

god isolering ej ännu torde komma Lill utförande. För dri[

vande af generatorer användas ombord dels kolfmaskiner dels 

turbinmaskiner, i hvilka fall elektriska kraftcentralen för att 

undvika långa ångrörledningar är belägen i närheten af ma

skin- eller pannrummen. Med den allt vidstdicktare använd

ningen af elektriciteten ombord har man emellertid ansetl 

mindre lämpligt att hafva alla generatorerna samlade till en 

plats utan förlagt desamma till olika delar af fartyget. För 

att härvid ä större farlyg slippa långa ångrörledningar har 

föreslagits att drifva från maskin- och pannrummen långt af

lägsna generatorer medels explosionsmotorer eller gasmaski ner. 

Kraftöfver· Å större krigsfartyg torde numera elektrisk kraft använ-

föring. das för dri(\'ande af alla utom maskin- och pannrummen be

lägna hjälpmaskiner med undantag af styr- och ankarspels

maskinerna. Visserligen har äfven för dessa inom en del ma

riner mwändls elektrisk drift, men med mindre goda resul

tat på grund af de alltför ojämna påk~inningar, för lwilka 

roder och ankarspel kunna utsättas. Vår marin har ju be

träffande elektriska motorer för ankarspelen en del mindre 

gynnsamma erfarenheter. 

I fråga om det sYåra artilleriets tornvridnings- och am

munitionsbissningsanordningar har det särskildt inom engel

ska flottan dröjt länge innan man beslutat sig för att öfvergå 

från hydraulik till elektricitet. 

Första försöken härmed å engelska fartyg ha[va gjorts med 

dreadnoughtkryssaren InYincible, men utföllo dessa till min

dre belåtenhet. Oaktadt detta och atl arbetena med alt för

bättra tornvridningsanordningarna å lnvincible ännu ej äro 

afslu Lade, lär det ifrågasatts att arwända elektrisk kraft för 

svåra artilleriets handterande å alla nyare engelska farlyg. 

Beslut härom äro dock ännu ej fattade. 

Inom vår flotta användes hydraulisk kraft för de svåra 
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kanonerna å Svea, Göta och Thule före deras omändring, 

men å alla senare byggda · fartyg verkslålies både tornvrid

ning och ammunitionshissning medelst elektrisk kraft. Här

vid ha(\'a ju betdiffande tornvridningsanordningarna till en 

hörjan erhållils mindre goda resultat, men genom de för

ä ndringar, som senasl vidtagits särskildt å ))Oscar liv och 

))Fylgim>, torde hah·a erhållils riktningsanordningar för del 

svåra och m edelsvåra artilleri et, lwilka i fråga om precission 

vid riktningen icke öfverträff::~s af något annat syslem. 

Förutom [ör drifvande af motorer för artilleri, langning, 

båthissning, förhalning , fläktar, luftkompressionspumpar och 

verktygsmaskiner dtwi.indes elektrisk kraftöfYerföring äfven till 

motorer för stängande af vattentäta dörrar och luckor. 

Elektriska motorer haf\·a också visat sig lämpade för 

att ombord å fartyg drifva elektriska generatorer. Dessa IDO

torgeneratorer eller omformare hat\·a till ändamål antingen 

alt transformera ner den ifrån hufvuddynamomask.inerna ge

nererade strömmen till lägre spänning eller att omvandla den

samma till växelström af hög frekvens. Sålunda användas 

mo torgeneratorer för att möjliggöra långsam (från 114 till 4 

grader i min.) eller hastig (5 ... Lill 100 grader i min.) torn

\Tidning, för att erhålla den för ' orderöfverföring och ring

klockor lämpliga låga spänningen m. m. dylikt samt för att 

als ll·a den för gnisttelegrafens afsändare erforderliga högfre

kventa Yåxelströmmen. 

Beträffande elektricitetens arwändning för inre och yttre Belysning. 

belysning ombord hafva några väsentligare förändringar icke 

ägt rum. Båglampor användas å större krigsfartyg för upp-

lysning af maskin- och eldrum samt såson~ däcksbelysning 

särskildt vid kolning. Förbättringar h afva med dylika lam-

por såsom förut nämnts blifvit gjorda för att erhålla längre 

bränntid å kolen samt för att göra lamporna mindre och låt-

tare att placera å de platser, lwarest de kunna komma till 

användning. 
Ar stråtkastarlampor anses Schuckerts med horisontala 
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kol fortfarande vara bland de bästa. strålkastarnas diametet· 

hålles i allmänhet vid maximmn 110 cm.; 150 cm:s hafva: 

dock börjat införas. Antalet strålkastare å hvarje fartyg har 

i allmänhet ökats. Placeringen är den medelhöga. 

Jämförande prof hafva utförts med de allmänt arn·ända 

stråtkastarspeglarna med silfverbeläggning och dylika af 

metall, hvarvid lärer utrönts, att under disig och regnig 

väderlek torpedfartyg bättre kunna iakttagas vid belys

ning med strålkastare försedd med metallspegeL Därjämte 

framträder i detta fall det belysta föremålet i naturligare färger 

än i de af en silfverspegel reflekterade violetta strålarna. De 

senares bländande förmåga är dock större, hvarför troligt är. 

att resultaten af dessa försök icke komma att medföra någon 

förändring af de hittills använda strålkastarspeglarna. 

öfverföring. .Tu större ett fartyg är, desto svårare har det visat sig vara 

att med förut am·ända medel snabbt och säkert öfverbringa 

meddelanden inom fartyget. Budskickning, repetition, talrör 

och mekaniska apparater äro härför otillräckliga, så snart 

det gäller kommunikation mellan på längre afstånd från !war

andra belägna platser. Då elektrisk orderöfverföring synner

ligen väl lämpar sig för användning äfven på långa håll, har 

densamma därför i allt större utsträckning apterats ombord. 

De elektriska apparater, som sålunda kommit till an

vändning, utgöras af: ringklockor; telefoner, Yanliga och hög

ljudande; samt telegraf- och kontrollapparater, anordnade med 

glödlampssystem eller elektromagnetiska. Bingklockor an

vändas dels ensamma för afgifvande af kallelse-, allarm- och 

eldgifningssignaler, dels tillsamman med andra orderapparater 

för påkallande af uppmärksamhet. Telefoner insta lleras för 

brul\: mellan skilda delar af fartyget, där språkrör ej kunna 

användas. De högljudande anbringas å platser, bYarest på 

grund af i närheten förekommande störande ljud en vanlig 

telefon ej skulle kunna användas såsom i maskinrum, å bryg

gor och Yid artilleriet. De elektrislw telegrafapparater, som 

numera mwändas för orderöfverföring, utgöras i allmänhet 

af glödlampsapparater. De förekomma mest för afgifvande 
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af för eldledning erforderl iga order samt såsom roder-, om

lopps-, ankar- och förhalningsspels-telegrafer. 

Elektriska kontrollapparater användas för att å kom

mandobrygga och i stridstorn angifva rodrets läge, maski

nernas omloppshastighet och riktning samt för att tillkänna

gifva om temperaturen i durkar och kolboxar m. 11. ställen 

skulle ö1Yerstiga den högst tillåtna äfvensom vid stängande 

af vattentäta dörrar för att visa de dörrar, som blitvit stängda. 

Af öfriga elektriska apparater af detta slag må nämnas 

loggregistreringsapparater och automatiska eldningsindikatorer, 

dP- förra för att å bryggan direkt meddela fart och tillrygga

lagd distans, de senare för att tillkännagifva för eldarna tid

punkten för inskyffling af kol i hvarje eldstad. 

Af det här sagda framgår, att elektriciten åtminstone å 

s törre fartyg är det hufvudsakliga medlet för åstadkommande 

a f förbindelse mellan ett fartygs olika delar. Endast för or

deröfve rföring mellan kommandobrygga och propellermaskin

r ummet synes man ännu fasthålla vid mekaniska m·derappa

ra ter . Vid sidan af de elektriska orderapparaterna bibehållas, 

där så låter sig göra, talrör såsom reserv för upprätthållande 

ar kommunikation mellan viktigare platser, om de elektriska 

anordningarna skulle komma i olag. Omfattande försök med 

olika slags talrör för eldledning hafva utförts i Förenta sta

lemas flotta (U. S. N. I. Proceectings 1909). 

Då de inom olika mariner använda orderöfverförings

syslemen i allmänhet hemlighållas, torde vara mindre lämp

ligt a ll här redogöra för de å våra fartyg nyligen apterade. 

De elektriska ljussignalapparaternas betydelse för signa- signalering 

lcring mellan fartyg har förminskats i samma mån den tråd-

lösa telegrafin och telefonin bli[Ya tillförlitligare. De ljns

signalapparater, som för närvarande finnas, synas i allmänhet 

på ett tillfredsställande sätt fylla de fordringar man ställer 

på desamma, enär några nya konstruktioner icke på senare 
tu·cn förekommit. 



- 124-

Den inom vår marin förefintlig<l toppsignallantårnan 
torde ifråga om möjlighet att med densamma erhålla till
råeldig signaleringshastighet lämna en del öfrigt alt önska. 
Ifråcrasättas kan därför, om icke försök borde anställas att 

b 

ändra densamma till i likhet med den amerikanska eller en-

gelska. 
Den hos oss mwända prejningslantärnan med fotogen

ljuskälla har i många afseende visat sig mindre lämplig, llVar
för också förslag varit före att ersätta densamma med acely
lenlantärna. Lämpligare torde dock vara, för att undvika 
acetylen ombord, att an vända sig af elektriska ackumulator
lantärnor. Goda sådana med erforderlig bränntid skulle helt 
säkert kunna erhållas af ungefärlig samrna konstruktion som 
de å våra fartyg mwända durklantärnorna. 

De trådlösa elektriska kommunikationsmedlen och deras 
användning inom örlogsmarinerna komma alt framdeles när
mare afhandlas. 

I hvilken omfattning elektriciteten användas ombord å 
moderna krigsfartyg, framgår bäst af, att de nya amerikanska 
26 000 tons slagskeppen skola förses med 4 stycken elektri
ska turbincreneralorer om 300 kilowatt hvardera. »Oscar Il» 
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har 4 stycken om hvardera 28 kilowatt. 

Å handels· Äfven å handelsfartyg har elektriciteten erhållit vidsträckt 
fartyg. användning. 

Alla nyare handelsängfartyg och under stundom äfven 
större segelfartyg förses med elektriska generatorer tör belys
ning och krattöfverföring. 

En kortfattad redogörelse för de elektriska installatio
tionerna å tyska handelsflottans största fartyg Norddeutsch 
Lloyds >>George '\Tashington» och å de nya Trelleborg - Sass
nitz-färjorna »Kung Gustaf V» och »Drottning Viktoria» torde 
crifva en crod föreställninl:! om elektricitetens användning å b b v 

moderna handelsfartyg. 
>>George Washington)) är ett 36000 Lons fartyg, afsedt 

att upprätthålla förbindelse mellan Tyskland och Nordamerika. 
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Vid dess byggande har man mera tagit hänsyn till att bereda 
passagerarna all tänkbar k.omfort än att erh ålla hög fart, 
hvarför den senare uppgår endast till 19 knop. Elektriska 
prim~iranläggningen utgöres af 7 st. dynamomaskiner lwar
dera om 110 volt och l 000 ampere. Sex ar dessa maskiner 
ii.ro helägna akter om propellermaskinrummen och afseelda 
fö r all under vanliga förhållanden H'nnna den erforderliga 
elek lriska energin. Den sjunde dynamon är belågen å mel
landäck och skall tjänstgöra som reservmaskin för den hän
delse öfriga maskiner skulle såttas under vallen, i hvilket 
f'al l resenmaskin skall Himna ström till den s. k . säkerhels
belysningen och gnistslalionen. 

Från dynamomaskinerna gå elektriska 
l \'å kopplingstaflor till rartygets olika delar. 
längden af ledningarna är 220 km. 

ledningar öfYer 
Sammanlagda 

Belysningsanläggningen är delad i två skilda hulvud
grupper: allmänna belysningen och säkerhelsbelysningen. 
T ill den senare hör alla de lampor, som erfordras för upp
rä llhållande af kommunikation inom fartyget, lampor i ma
<;ki n- och pannrum, topp- och sidalantärnor m. fl. Endast 
kollrådslampor anv~i.ndas; inalles finnas omkring 4300 så
da na om 2ö normalljus. För fartygets illuminering äro sär
ski lda anordningar gjorda. Båglampor äro placerade i ma
ski nrum men samt vid däcksluckorna. 

Elektrisk kraftöfverföring användes för drifvande af mo
lorer till fläktar, båthissning, proviant-, kol - och lastnings
kranar, personhissar, pumpar, verktygsmaskiner, tryckeri
maskin och en d~l apparater, behöfliga för ekonomin ombord, 
såsom katfemalnings-, potatisskalnings-, knifputsnings- och 
disk apparater m. fl. samt till gniststationen. 

E lektrisk uppvärmning användes i en del hytter och för 
vattenuppvärmning. I röksalongerna ftnnas elektriska cigarr
län dare och i damtoiletterna uppvärmas hårtängerna medelst 
elektri citet. 
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Två elektriska ljusbad äro anordnade ombord och i en1 
särskid gymnastiksal meddelas massage medelst elektriska , 

vibrationsapparater. 
Tiden ombord angifves af 36 å olika platser upphängda, 

elektriska ur. 
Vanliga telefoner finnas i all a officers-, lyx- och kejsar

hytter. Vattentäta högljudande telefoner förbinda komman
dobryggan med maskinrummet, aktra bryggan, backen och 
utkiken å fockmasten samt fartygsingenjörens hytt med ma

skinrummet. 
Ringklackledningar finnas till alla l:a och 2:a klass 

passagerarhytter. 

Från kommandobryggan kunna igångsättas larmklockor för 
stängning af vattentäta dörrar och för eldsläckning, hvarjämte 
lifbojen akter kan fällas därifrån medelst elektrisk anordning. 
Å samma plats finnas visartaflor för att elektriskt angifva, om 
eld utbrutit i någon del ar fartyget, äfvensom att visa hvilka 

vattentäta dörrar, som äro stängda. 

Här äro placerade roder- och maskinindikatorer för an
gifvande af rodrets läge och maskinernas slagantal samt hör
telefoner till undervaltenssignalapparaterna. 

Gniststationen har en räckvid af 400 km. 

Elektriska installationen är utförd af Allgemeine Elek
tricitäts-Gesellschaft med biträde af en del andra tyska firmor. 

De nya ångfärjornas elektriska anordningar äro utförda 
i hufvudsak enligt samma system som å ))George Washing
ton )) men naturligtvis i betydligt mindre omfallning. 

Primäranläggningen består af 3 stycken dynamomaskiner 
hvardera om 65 volt och 500 ampere, placerade i maskin
rummet s aktra del, där ärv en kopplingslaflan är belägen. 

Inre belysning sker medelst koltrådslampor. I yttre be
lysningen ingår 2 st. strålkastare en å backen och en å aktra 
bryggan. För dessas riktande äro riktapp arater anordnade å 

främre bryggan. 
Elektrisk kraflöfverföring användes för drifvande af 
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Jläktar och verktygsmaskiner m. m. Elektriska maskin- och 
roderindikatorer finnas å bryggan. 

Stängning af vattentäta dörrar sker medelst Stone-Lloyds 
hydrauliska system. Dörrarnas stängning angilves genom 
Ländande af glödlampor å en tafla i styrhytten. Allarmkloc
kor tillkännagifva stängningen inom olika delar af fartyget. 
E lektriska r ingklackledningar finnas i alla hytter. Genom 
kontaktanordningar å vagndäcket kunna vagnarnas ringled
ningar förenas med fartygets. 

Vagnarnas ack u mu la lorbatterier kunna äfvenledes laddas 
från far tygets dynamos under det vagnarna äro placerade 

ombord. 
Kommunikation mellan främre och aktra bryggorna sker 

medelst telefon. Dylika finnes äfven anordnade å en del an
d ra platser ombord. I styrhytten äro placerade hörtelefoner 
fö r undervattenssignalapparatens mottagare. De elektriska an
ordningarna å ))Kung Gustaf V)) äro levererade och uppsatta 
a r Luth & Rosens A.-B. samt Siemens-Schuckertwerkes filial 

i Hamburg. 
Den här lämnade redogörelsen för elektricitens använd

lli ng ombord i fartyg h ar gjorts utan att ingå på några de
laljbeskrifningar å de olika, mer eller mindre nya apparater, 
som numera i riklig mängd användas ombord. Anledningen 
här till är att beskrifning öfver desamma finnas alt tillgå i 
den tekniska litteraturen och att ett återgirvande häraf 
skulle komma årsberättelsen att blifva för omfattande. En
das t beträiTande trådlös telegrafi och telefoni skall lämnas 
n~go l utförligare redogörelse. 

Trådlös telegrafi. 

(Radiotelegrafi.) 

Den trådlösa telegrann har hos oss allmänt benämnts 
f)nis ltelegrafi, på grund af att de för åstadkommande af tråd
lös förbindelse erforderliga elektriska vågorna hittills alstrats 
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genom gnisturladdningar. Sedan äfven den elektriska ljus
hågen hörjat arwändas för trådlös telegrafering, torde det ej 
längre nra riktigt att beteckna all dylik telegrafering såsom 
gnisttelegrafi. Man har därför sökt erhålla ett mer beteck
nande namn och använder numera i allt slörre utsträckning 
benämningen radiotelegrafi (strålningstelegrafi), hvilket namn 
äfven är mera lämpadt för internationellt bruk. 

Under de senaste åren har radio-telegrafin nått en full
ändning, som gör den till ett viktigt hjälpmedel för samfärd
seln såväl i fred som under krig. Denna fulländning har 
framför allt nåtts genom ett intimt samarbete mellan velen
skapen och tekniken och genom den täflan, som uppstått vid 
tillgodogörandet af den marconiska upplinningen. 

Gifvet är också, att en så relativt ny och i vetenskap
ligt afseende från början så föga utredd uppfinning som den 
trådlösa telegrafen måste föranleda vidtgående velenskapliga 
forskningar. Under de 14 år, som förflutit sedan Marconi 
första gången ofientliggjorde sina försök med densamma, har 
antalet vetenskapsmän, som ägnat sig åt dess teoretiska be
handling, alltjämt ökats och den litteratur, som omfattar den
samma och i samband därmed stående delar a( elektrotek
niken, blifvit synnerligen rikhaltig. 

Litteratur. I den af doktor Eichhorn alltsedan år 1907 utgifna 
>>.lahrbuch der drahtlosen Telegraphie und Telephonie», hvil
ken utkommer med 6 häften årligen, fhmas samman förda af 
framstående vetenskapsmän och teknici utarbetade teoretiska 
och tekniska redogörelser för frågor rörande trådlös telegran 
och telefoni, hvarjämte meddelas allt af vild, som tilldrager 
sig inom desamma. 

Af nyutkommen litteratur i här ifrågavarande ämnen 
må framhållas: 
.J. Zenneck, Elektromagnetische Schwingungen und drahtlose 

Telegraphie. Stuttgart 1905; 
Leitfaden der drahtlosen Telegraphie. Stuttgart 
1909; 
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A. Righi und B. Dessau, Die Telegraphie olme Draht. 2:a 
upplagan 1907; 

J. Erskine-Murray, A handbook of wireless Telegraphy its 
them·y and practice. London 1909; 

J. Fleming, The principles of electric wave Telegraphy. Lon
don 1906; 
An elementar·y matmel of Radiotelegraphy and 
Radiotelephony. London 1909; 

A. Turpain, La Tch~graphie sans Hl el les applications des 
des ondes electriques. Paris 1909; 

E . Ruhmer, Drahtlose Telephonie. Berlin 1907; 
samt det populärt framställda arbetet 
Die Radiotelegraphie af O. Nair::. Leipzig 1908. 

Bland dessa arbeten är Zennecks »Leitfaden der drahl
losen Telegraphie» ifråga om ötverskådlighet och tydlig fram
ställning ett af de bästa. En god kännedom om radiotele
grafins nuvarande ståndpunkt torde erhållas genom studium 
af sistnämnda bok samt graf Arcos föredrag om »Das neue 
Telefunkensystem» och Marcanis om »Vlireless Telegraphy». 
Det förra af dessa föredrag återtinnes i »Jahrbuch der drahl
losen Telegraphie und Telephonie», häftet 6 år 1909, det se
nare höll Marconi i Stockholm den 11 sistlidne december och 
iir in fördt i »The Engineen> för december 1909. 

Beträffande radiotelefonins utveckling hänvisas särskildt 
Lill doktor Nespers uppsats »U ber drahtlose Telephonie>> i E lek· 
lro lechnische Zeilschrirt, häft. 18 och 19 år 1909. 

Genom att Nobelpriset i fysik för år 1909 tilldelats två Radiotele
af den trådlösa telegrafins märkesmän, har densamma på gratins ve-
, t f d o o l d b o t l 00 l d r tenskapliga senas e 1 en mom vart an ragts mer pa a an 1va e J est och tekniska 
måhända skulle varit förhållandet. En redogörelse för den utveckling. 
lråcllösa telegrafins vetenskapliga och tekniska utveckling är 
al denna anledning måhända af intresse, byarför här skall 
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göras ett försök att i största korthet lämna en sådan. Att 

därvid ingå på några detaljer vare sig i ena eller andra af

seendet kan naturligtvis ej komma ifråga, enär redogörelsen 

i så fall skulle blifva allt för lång. 
Såsom kändt är består hvarje trådlös telegrafanläggning 

.af afsändnings- och mottagningsstation. Å afsändningsstatio

nen åstadkommas i en samling apparater, som med gemen

samt namn benämnes afsändaren, elektromagnetiska sväng

ningar, hvilka genom en luftledning i form af elek tromagne

tiska vågor fortplantas i alla riktningar längs jordytan och 

sålunda äfven till en å mottagningsstationen befintlig luftled

ning. I denna alstra de liknande svängningar, hvilka åverka 

en i elektrisk förbindelse med sistnämnda luftledning slående 

elektrisk vågangifvare (detektor). De i förening med denna 

vågangifvare å mottagningsstationen anordnade apparater, som 

erfordras för tydligt återgifvande af de elektriska svängnin

garna och telegrafteclmen, kallas mottagaren . 

AFSÄNDARE. 

i- it-~DUk.TOR. 
·~- ~NiSTSTRÄCKA. 
J- JoRDLEDNiN(j . L 
T-TELEGRAF'NYCKEL, 

L- LVI'"TLE.PN iNCj. 

MOTTAC\ A. RE:, 

L- LVFTLEDNi Nq. 

1<- KO HÄR. 

L. J-JORDLEPNiNG. 

R- "RELI\is. 

E- KOI-IARELEME:Nl' 

I Marcanis första trådlösa telegraf (fig. 1), hnrmed han 

maj år 1907 lyckades erhålla förbindelse öfver Bristolkana

len (14 km.), erhöllos de elektriska svängningarna genom ur

laddningar i en i luftledningen inkopplad gniststräcka. Dessa 

svängningar öfverfördes sålunda direkt till luftledningen, hvar

ifrån de utgingo såsom starkt dämpade vågor med stort de-
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PEKREIVIENT. 
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SvÄ~<~CjNiNG.I\R. b:: 0,2 

l'iclshift i Sjöväsenclet. 9 
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krement*). Sedan mottagarens luftledning uppfångat dessa 
vågor, angåfyos desamma af en i luftledningen direkt inkopp
lad kohär (Branlys rör), som genom aU sluta en s. k. kollär
strömkrets åverkade ett relais, hvilket i sin ordning åstad
kom strömslutning af en lokalströmkrets för dri!\-ande af en 
morseskrifapparat m. Il. anordningar för telegraferingsteck
nens mottagning. Under sina försök fann lVIarconi snart, 
att bättre verkan erhölls, om kohären indukliYt inkoppla
des i mottagaren, hvarför han år 1898 vidtog denna förän

dring i sin första apparat (fig. 3). 

fic;.3 . 

L -LUFTLEDN! N'1· 
.5.1- PR! l'ii\f'GPOLE. 
5.2-SEKUNDÅRS POLE. 

K- KOHÄR.. 

E- l<o~ÄREt.EME.NT. 
R- RE.l.AIS. 

L . 

Det dröjde ej lång tid efter, sedan Marconi offentliggjort 
sina försök, innan en mängd andra trådlösa system uppkom
mo, hvilka på mer eller mindre olika sätt sökte öfverträffa 
h varandras resultat. Af dessa system må nämnas: Slaby
Arcos och Siemen-Brauns i Tyskland, Lodge- Muirheads 
i England, Rochefort-Tissots, Branly- Popps och Ducretet 
Popoffs i Frankrike samt de Forests och Fessendens i Ame
rika. Såsom ett af de bästa ansågs länge det af professor 
Slaby och graf Area konstruerade och efter dem uppkallade 
Slaby-Arcosystemet. Genom införande i såväl afsändaren som 
mottagaren af själfinduktionsspolar och kondensatorer afsåg 

*) Med dekrement förstås logaritmiska förhållandet mellan 2 ~å. 

hvarandra följand e amplituder. 
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detsamma aU möjliggöra reglering af våglängden och såmedelst 
ås tadkomma säkerhet mot störande irwerkningar eller s. k. 
afs tämning, lwars ändamål, såsom bekant torde Yara, är att 
söka anordna så att mottagaren ger utslag enelast för elek
triska Yågor af en viss bestämd längd, för andra vågor där
emot beroende på arståndet ej alls eller å tm instone i mycken 
li ten utsträckning. De inom svenska flottan först anlagn-:.-1 
och intill förra året atwäncla gniststationerna voro af Slaby
Årcos konstruktion. 

Genom omfattande teoretiska och praktiska unelersök
ningar hade professor Braun utrönt, att skarpare afstäm
ning och större telegraferingsafslåncl skulle kunna erhållas 
genom användande af svagt dämpade vågor, och påvisade, att 
den starka dämpningen af de i Marcanis afsänclare alstrade 
vågorna i första hand var orsakad af att gniststräckan stod 
i direkt förbindelse med luftledningen. För erhållande 
af svagt dämpade vågor konstruerade Braun elen kopplade 

L 

MO"T,.~GARE. 

L- Lu~,-LEZl'.,.ING· 

s.• - PRtMÄFls.PoLe. 
5.2-ScKUN~ÅRSPOL~. 
K- KO HÄR. 

G.(..l C.- 2 - KONPEN.&ATOA.EF'l._ 

f~_[}K~ -}"" "'""" 
~-

c. 

eller s. k. Braunska svängningskretsen, som beslår at en sluten 
primärkrets, inneh ållande gniststräcka, själfincluktionsspole och 
kondensator, och en öppen selwndärkrets~mecl luftledning (flg. 
4. ) De i elen slutna primärkretsen uppväckta sväncrnino·arna . o o 
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öfverfördes induktivt eller direkt till sekundärkretsen-luftled
ningen, i sistnämnda fall var själfinduktionsspolen delvis ge
mensam för båda kretsarna. Motsvarande anordningar gjor

d es i mottagaren. 
Den kopplade svängningskretsens betydelse för den 

trådlösa telegrann torde bäst framgå ar, att densamma 
kommit till användning inom de flesta andra system och 
af att skarpa meningsutbyten ägt rum om hvem, som bör 
tillskrifvas äran af att först hafya uppfunnit densamma. 
D essa tvister ledde bl. a. till, att de förut i konkurrens med 
hvarandra Yarande bolagen för Slaby-Arco- och Siemen
Braun-systemen år 1903 sammanslogos och bildade det nu
mera välkända >>Gesellschaft fiir drahtlose Telegraphie, Sy

stem Telefunkem>, i Berlin . 
Marconi hade emellertid alltjämt fortsall med sina för

sök. Ungefär samtidigt med att Braun framlade resultatet af 
sina undersökningar angående resonans och afstämning hade 
Marconi sitt första afstämda system färdigt. För användande 
a f Marcanis uppfinningar hade i London bildats ))The Mar
coni \Vireless Telegraph Company Lim.)), som m ed sig äfven 
associerat den inom radiotelegrafin välbekante engelsmannen 
professor Fleming. Detta bolag har ej skytt några kostnader 
för att förbättra den trådlösa telegrafin. Dock torde kunna 
sägas, att det först är genom Brauns vetenskapliga arbeten, 
som densammas utveckling betryggats. Sträfvandena hafva 
sedan dess varit inriktade på att med stöd af teoretiska be
räkningar och praktisk erfarenhel företaga tekniska förbätt
ringar för erhållande af större telegraferingsarstånd och en så 
noggrann afstämning som möjligt. Sålunda förändrades gnist
sträckans elektroders form och uppdelades densamm a i fl era 
samt öfvergicks från atlYändandet af likström med s trömaf
brytare till växelström , allt för att öka energin i a fsändaren. 
För mottagaren konstruerades känsligare koh ärer, af hvilka 
den af Marconi länge använda kvicksilfverkoh ären, Braunska 
stålkohären och den för Telefunken afsedd a Schlömilchs guld
och aluminiu mkoh ären torde vara l;lland de bättre. För att 
erh ålla fördelaktigare utstrålning af de elektriska vågorna och 
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därmed ökad telegraferingsdistans gjordes luftledningarna allt 
högre och försöktes olika slags sådana såsom paraplyluftnät, 
T-luftnät m. fl. I den mån energin i afsändaren ökades för
sågas luftledningarna äfven med allt kraftigare isolatorer. 

De vetenskapliga forskningarna inom den trådlösa tele
grafin afsågo i första hand att klargöra hvarj e enskildt or
gans verkan samt att ulföra noggranna mätningar af de elek
triska svängningarna. Förutom de redan nämnda vetera
nerna inom den trådlösa telegrafin, Marconi, Slaby och Braun, 

må här ytterligare uänmas tyskarna 1Vien, Drnde och Simon, 

engelsmännen Fleming och Lodge, amerikanaren Fessenden 

och fransmannen Tissol. Alla hafva i ett eller annat afseen
de bidragit till radiotelegranns vetenskapliga utveckling. Sär

~l.' ildt n:å framhål.la_s de omfattande nndersökningar, som gjorts 
ior erhallande af Instrument afsedela att mäta de elektriska 
svängningarna eller rättare sagdt deras frekvens, de s. k. uåg

n_1ä larna, samt professor Wiens utredningar angående kopp
lmgssystemets betydelse för erhållande af resonans och där
med äfven bättre afstämning. 1-Fien framhöll att kopplingen 
mellan den slutna och öppna svängningskretsen kan göras, 
så att den ömsesidiga inverkan af de båda kretsarna på Inar
andra blir större eller mindre. I förra fallet säges kopplin
gen mellan dem vara ))fast)) , i senare fallet ))lÖs)). Vid )) }Ös 
koppling)) erhålles bästa resonans, emedan dämpningen af 
svängningama då är mi n st. Den ))]Ösa kopplingem> lämpar 
sig sålunda bäst, när skarp afstämning önskas, men orsakar 
samtidigt minskadt telegraferingsafstånd. Med den ))fasta 
kopplingen)) åter kan telegraferingsafståndet ökas, ehuru, på 
grund af den dänid erhå llna starka dämpnin uen, a fstämnina 
.. f t> t> 
ar a ringa eller ingen verkan. 

l de hittills omnämnda trådlösa systemen hat\·a de elek
triska svängningarna erhållits genom gnisturladdningar. Ett 
annat sätt att åstadkomma de elektriska svän crnin crar som er
rordras för den trådlösa telegrafin, har un~e r ;en~re åren 
väckt mycken uppmärksamhet, nämligen medelst den elek
triska ljusbågen, hvilken användes i Poulsen-system et. 
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År 1900 visade Duddell, att elektriska svängn ingar kunde 
erh ållas från en likströmsbåglampa, till hvilken i shunt in
kopplats en lämplig kapacitet och själfinduktionsspole. Vid 
en bestämd våglä11gd afgaf ljusbågeri en ·hög lon (den sjun
gande ljusbågen). Liknande resultat uppnåddes ä(\en afpro
fessor Simon. Dc vid dessa försök erhållna svängningstalen 
voro emellertid ej tillräckliga för att användas vid telegrafe
ring. Danske ingenjören Pollisen lyckades öka svängnings
talen, så att telegrafering kunde äga rum genom att för ljus
bågens bildande använda elektroder af koppar och kol samt 
hålla densamma brinnande i ett af vätgas genomströmmadt 
magnetiskt fält. Med denna anordning (fig. 5) erhöllos kon
timzerliga, odämpade svängningar af helt annan natur än de 

AI'"SA~DARE, 

B- LJUSBAG,E· 
(,- KONOE.t\l!iA"TOR. 
&.1- PI\ l MÄRSPOLE· 
$.2-SEKUNDÄR:,POLE. 
T -TE'.LE~RA.f"NVC KEl-. 

M- MOTSTAND· 

l 
l 
IL. 
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Jv']OITA§ARE., · 

L- Ll!FTLEDNING· 
$.'- PRIMÄRSPOLE· 
S.2-SEKu .. nÄRSPoLE. 
A- AF'BRYTARE. 
1- TELE>ON. 
C.C.!- kONDE .... SI\TORER. 

:~· 

~~,, ± <---,----,'~ ~ 
vid gnisturladdningarna alstrade mer eller mindre dämpade, 
lwarför man trodde sig på detta sätt kunna nå eftersträfvad 
större telegraferingsdislans och bä l tre afstämn i ng. Försöks
stationer för detta systems ytterligare pröfning hafva af >>The 
Amalgamaled Raclio-Telegraph Company))*) upprättals vid Lyng
by och Esbjerg i Danmark samt Cullercoats i England. Där
jämte sökte Telefunken tillgodogöra sig uppfinnin gen med af 
professor Simon gjorda förbättringar bl. a. genom användan
de af Hera ljusbågar kopplade efter hvarandra. Med Poulsen-

.,.) Numera exploateras Foulsens uppfinningar a:E >> Det kontinen
tale syndikat fo r Foulsens Radio Telegrafi, Aktieselskab » 
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sys temet har uppnåtts distanser af omkring 1500 km., men 
har detsamma ännu ej kommit till allmännare bruk.. Or
saken härtill torde vara dels att en del olägenheter vidlåda 
detsamma vid dess praktiska användning dels att man på 
annat sätt, genom förbättringar i de ))gamla)) egentliga ))gnist
systemen)), kom m i t till resultat, som måste ·tillfredsställa hö ert 

' b 

ställda fordringar såväl i fråga om telegrafe1:ingsafstånd som 
alslämningsskärp a. 

Dessa framsteg hafva vunnits genom att frångå använ
dandet af starkt dämpade svängningar och kohären . I stället 
am ·ändes svagt dämpade eller nära odämpade svängningar 
och känsligare, forstärkande detektorer. Då ännu för tre år 
sedan nästan hYarj e mottagare var försedd med kohär, torde 
väl numera åtminstone 90 proc. af alla radiotelegram mot
tagas med eleklrolytiska, elektromagnetiska, glödlamps-, thermo
eller J:.:ontaktdetektorer. Denna öivergång torde hafva föran
Jedis at kohärens känslighet för yttre störingar, dess egen
skap att antingen funktionera korrekt eller också ej alls och 
dess oförmåga att i sig samla impulser af svagt dämpade eller 

"Fi~. 6. o.... 

$C:HLÖMILCHS DE.TE.KTOR. 

L- LurTLEt>N' N q. 
D- DETEKTOR. 

13- EAIIE.RI· 
T- TI:LEI'"ON. 

J- JORDL.ED>.JI"-14. 

odiimpade vågor. Telefunken ersatte kohären med Schlö
milchs elektrolytiska detektor. Marconi am·änder, särskildt 
på långa afstånd, en af honom konstruerad elektromagnetisk 
detektor och Fessenden en s. k. ))baretter>), snarlik den Schlö
milchska detektorn. 
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tic,. 6. b. 
~CHLÖI'l.IL.CHS DE"TEK>OR. 

E 

I<.ONTAKT-DETE.KTOR. 

A- STÅL.NÄ.DE.R 

B- .JI\PA>ISK Bl-Yt;l-ANS.. 

C- G\R-'\F'ITSPE:.T.S· 

D- EBONITOMiiÖLJE. 

E.- KL..i\MS><RUF'. 

v- STÅl-LSKRU~ 

Användandet af dessa detektorer medförde att morse
eller annan apparat för automatiskt registrerande af tele
grammen ej längre kunde användas i mottagaren ej häller 
signalapparat för anrop. Hörtelefonen ersatte dessa anord
ningar och inkopplades i samma strömkrets som detektorn, 
j hvilken, då den träffades af de elektriska vågorna, mot
ståndet förändrades, så att starkare eller svagare strömmar 
kunde åverka hörtelefonen och i densamma återgifva morse
tecknen i form af ljud (fig. 7). 

FiCt.7. 
TELEFON MOTTA9ARE. 
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L- LUI'"TL-E.DNI N c;. 
" D-DETE:KTOR 
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A-B- 'RE.OSTAT. 
E;- ELE!JIENT. 
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Andra i bruk förekommande detektorer äro: Flemings. 
glödlampsdetektor och den numera i telefunkensystemets mot
tagare använda grafit- eller kontaktdetektorn (fig. 6. b). Denna 
senare har i nämnda system förenats med ett resonansrelais, 
hvarigenom erhållits dels ökad känslighet dels möjlighet att 
på långa afstånd och utan risk för atmosfärstäringar använda 
morseapparaten för registrering af telegrammen utan använ
dande af kohär. Dylik registrering har man äfven åstadkom
mi t med användning af fotografisk skrift framkallad m ed till
hjälp af en oscillograf. Marconi lärer också i samband med 
sin magnetiska detektor helt nyligen hafva lyckats registrera 
telegrammen. 

Anordningar för anropsignals mottagande hafva äfven 
införts, hvilka lära funktionera på ett tillfredsställande 
säLL Visar det sig, alt man verkligen lyckats härmed, torde 
den vid radiotelegrafins första användning så vikliga kohären 
hafv a spelat ut sin roll och ej vidare komma j bruk. 

För åstadkommande af svagt dämpade eller odämpade 
Yågor på annat sätt än genom det Poulsenska ljusbågsyste
met am·änder Marconi vid sina transatlantiska stationer Clif
den och Glace Bay afsändare med roterande elektroder i gnist
sträckan och Telefimken s. k. stötimpuls (stosserregung). 

Denna senare grundar sig på af professorerna Vlien och 
Fessenden gjorda vetenskapliga undersökningar och försök 
och gifver svagt dämpade svängningar. Den af Hlien kon
struerade kopplingen (Wienska afsänclaren) synes till det 
yttre ej skilja sig från den Braunska. Principiella skillnaden 
iir dock, att vid elen Braunska afsänclaren äro svängningarna 
i allmänhet svagare dämpade i primärkretsen än i sekundär
kretsen, vid elen \Vi enska åter är primärkretsen (slötkretsen) 
mycket starkare dämpad än sekundärkretsen. Skillnaden mel
lan de utsända vågorna i de båda afsändarna angifvas sche
matiskt af vidstående figur 8. Af elensamma framgår, a tt såväl 
längre a fstånd som skarpare afstämning torde kunna erhål
las af de genom stötimpuls i luftledningskretsen åstadkomna 
SYagt dämpade svängningarna. En i praktiken märkbar skill-
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nad mellan de båda alsändarna är, att vid den Braunska kan 

kopplingen mellan primär- och sekundärk.rets variera (från 

lös till fast), under det att vid den Wienska det är af största 

betydelse alt kopplingsgraden mellan stötkrets och sekundär

krels blir den rikliga. 

tic:.. 8. 

$c>~EMPiTISKA SvÄNC,t-~1 NGS KL> R VOR. 

I.BRAUNSKA KOI=>PLJNGEN. 
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TI. wiENSI<.A k.OPPLtt-IGEN . 
\ (5TOSSERRE~UNC4) 

SEKVNDÄR.;.YSTEM. 

Dc olika sätt, som mwändas för erhållande af slötim

puls, skilja sig från hvarandra med afseende på dels gnist

sträckans konstruktion, dels kondensatorns i slötkretsen lad

dande. Dc mest kända system , som för närvarande använda 

))Stölimpu l s>> äro: Telefunken i sina )) tönende Funken)), Fes

senelen och ' 'on Lepel. Af dessa synes Telefunken fullstän

digast hafva genomfört ))das neue system)). En stor förtjänst 
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häri har, enligt af professor Zenneck och graf Area gjorda 

uttalanden förre laboratoriföreståndaren hos Telcfunken, sven

ske ingenjören Rendahl, hvilkens skicklighet och erfarenhet 

hi1clanefter torde blifva svenska flottan till gagn, då han nu

mera är anställd vid marinförvaltningens gnistafclelning. Det 

vildigas le vid stötimpulssystemet är, såsom förut framhållits, 

.att erhålla en lämplig gniststräcka och riktig koppling. För 

kons truktion af gniststräckan utförde Rendahl årslånga expe

ri ment. Till stor del med ledning af dessa lyckades del Tele

funken att åstadkomma en af ilera enkla gnistslräckor, med 

ringfonniga elektroder af koppar och silfver samt mässings

skirvor sammansatt dylik, i hvilken med användande af sär

skilcll konstruerad växelströmsmaskin (s. k. högfrekvensma

skin) 500- 2 000 gnistor per sekund erhållas för stötimpulsen 

(fig. 9). För alt hastigt kunna erhålla den rätta kopplingen 

har Hendahl äfven konstrueraclt en variometer, med hvilken 

Iöränclring i våglängden lätt erhålles genom succesiv förän-
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dring af själfinduklionen . Mottagaren i detta system utgöres, 

såso m redan nämnts, af en kontaktdetektor med hörtelefon' 

oeh resonansrelais samt morseapparat 

Telefunkens nya system tillverkas för närvarande med 
en slörre och en mindre stationstyp. Verkningsafstånden för 

·dessa äro enligt Arcos uppgift: 
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typen J 
1,5 20 200 land 

mindre )) 45 550 land med berg: 

l )) 3ö 600 sjö 

J 8 60 2ö00-3000 f ågt land eller 
större typen l 20 85 3;)00-4500 sjö 

Genom detta syslem har sålunda Telefunken nå tt betyd
liga telegraferingsafstånd, Inrarjämte systemet har s tor drift
säkerhet såväl mot atmosfäriska slöringar som inverkan från 
främmande stationer. 

Andra märkligare försök inom radiotelegrafin h afva gått 
ut på att åstadkomma: trådlös multipeltelegra(eri ng; anord
ningar för att hindra atmosläriska störingar; hemlighållande 
af telegrafering för utomstående stationer; samt riktningstele-

tiG, / 10. 

MARC0"-'15 DUPLEll"T'ELE.CjRAF, 

AFSÄNDARE-
MOTTAGARE• 

gralering. Vid alla dessa försök torde Marconi vara elen, som 
nått de bästa praktiska resultaten. F ig. 10 visar Marconis 
anordning för duplextelegrafi, h varigenom samma luilleclning 
kan användas för samtidigt mottagande eller afgifvancle af 
två telegram af olika våglängd. 
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Riktningstelegrafins ändamål är att gifva afsändarens vå
gor en viss riktning, så att desamma kunna uppfångas af 
endast en mottagare, som befinner sig någonslädes i denna 
riktning. Detta måste ske genom någon anordning i eller 
med luftledningen. Många olika sätt hafva härvid tillämpats. 
De hittills bästa torde vara Marcanis och de Forests, hvilka 
i afsändaren och mottagaren använda en luftledning beståen
de af en kort vertikal och en längre horisontal del såsom 
figur 11 angifver. Marconi har funnit att afsändarens verkan 

MAR-CONis ~oR•&oNTALA A~"sANl>ARE 
OC.>< l>E.SS V"R~NINGGKRETS, 

iir kraftigast och att moltagaren är känsligast i den riktnin g, 
111o t lwi lken den Ycrlikala delen af luftledningen är vänd. 
:\'farconibolagels stora transa llantiska stationer Clifden och 
Glace bay äro försedda med dylika luftledningar. Ännu är 
doek riktningstelegrafin långt från sin fulländning. 

Betydelsen af riktningstelegrafin torde lätt inses. Först 

• l 
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och främst kan genom densamma erhållas bättre verkningsgrad,. 

då i såväl afsändare som mottagare energin bättre tillvaratages. 

än i elt symetriskt luftnät a f samma höjd. Det är också med 

luftnät för riktningstelegrafi som Marcon i anser sig kunna be

trygga den trådlösa förbindelsen öfver Atlanten. Fö r hem

lighållande af de trådlösa telegrammen är riktningstelegrafin 

dessutom af stor betydelse och möjliggör, att bredvid }war

andra liggande stationer kunna arbeta utan att störa !war

andra. slutligen är det med mottagare för riktningstelegrafi 

möjligt att bestämma den riktning, i lwilken afsändaren be

finner sig. Marconi har utfört Iörsök härmed och lyckats att 

på detta sätt bes tämma riktningen till ett fartyg, som befann 

sig 90 km. från land. Förutom Marconi hafva Arlom, de 

Fores t, Braun, Bellini och Tosi med mer eller mindre fram

gång utfört försök med riktningstelegrafi. 
Teoretiska utredningar beträffande densamma oeh den i 

nära samband därmed stående frågan om de elektriska vå

gornas fortplantning längs jordytan hafva framlagts af pro

fessor Zenneck, hvilken härvid redogjort för den inverkan olika 

terrängförhållanden och olika atmosfäriska förhållanden utöfva 

på radiotelegrafin. 
Att gifva en öfverskådlig framställning af radiotele

grafins utveckling är icke lätt i all synnerhet för en icke 

speciali~t, då ju en mängd nya förbättringar städse infö

ras . Af den gjorda framställningen torde dock framgå, 

hvilka stora förtjänster om den trådlösa telegrafen tillkomma 

framför andra Marconi och Braun. För sina genialiska upp

finningar och sitt rastlösa arbete hafva de ju också nyligen 

tilldelats en af samtidens förnämsta utmärkelser, Nobelpriset 

i fysik för år 1909. 
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Den trådlösa teiegrafin har sålunda uppnått betydliga Radiotele

räckv idder och afsevärd driftsäkerhet. De afstånd, på hvilka gra~ns 
. .. l .. f " . .. l t ·t t' praktiska rad10 Lelegram kunna utvax as, aro or VIssa ston·e (US s a 10- .. d . 

anvan n1ng; 
ner uppe i öfver 5 000 km. och för de kraftigare fartygssta-

tionerna i omkring 2000 km. Hvad driftsäkerhe ten beträffar 

har densamm a genom användande af odämpade eller svagt 

dämpade vågor och genom riktningstelegrafin blifvit i hög 

grad tryggad för i1werkan af såväl atm osfärstäringar som af 

främmande stationer, men ännu å terstår mycket innan den-

sa mma är fullt betryggad. Detta är en af anledn ingarna till, att 

de t torde dröj a länge om innan radiotelegrafin kan h elt ersätta 

kabeltelegrafin. Den största betydelsen h ar radiotelegrafin 

för åstadkommande af förbind elser, där kabeltelegrafi ej kan 

komma till användning eller där anordnandet af sistnämnda 

telegraferingssätt skulle vara förenadt med svårigheter och 

allt för stora kostnader. Det är också under sådana förhål-

landen, som för närvarande de radiotelegrafiska förbindel serna 

få lt sin största användning både vid den fr edliga samfärdseln 

och för militära ändamål. 

Hittills har radiotelegrafin mest användts för upprättan

det af förbindelse mellan kusten och i öppna sjön befintliga 

fa rtyg eller mellan dessa senare sinsemellan, hvarigenom des

sas navigering i hög grad tryggas. Bevis härpå lämna bl. a. 

dc under året skedda sjöolyckorna med två af de stora trans

a llanlerångarna »Republic>> och »Slavonia» samt ångaren 

»Ohio». Vid dessa tillfällen räddades med radiotelegrafens 

tillhjälp 100-tals passagerare. Omkring 200 af de ångare, 

lwilka trafikera norra och södra Atlanten äro förseelda med 

radiolelegrafstationer. Detta antal torde komma att ytterligare 

ökas, dels emedan Förenta staternas kongress efter samman

stötningen mellan »Republi'c» och »Florida» antagit en lag, 

enligt hvilken h varje fartyg, som anlöper Nord-amerikanska 

ham nar och har rättighet m edföra 50 passagerare skall vara 

skyldigt att ombord hafva r adiotelegraf, dels sedan engelska 

handelsministeriet efter )) Slavonias» strandning utfärdat före-

R örliga 
radio tele

graf
stationer. 
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skrift om, att alla engelska oceanångare skola vara försedda 

med dylika, och i Frankrike liknande lagtörslag äro under 
behandling. 

Äfven med järnvägståg och luftskepp hafva lyckade ra
diotelegrafiska försök blifvit utförda. För de europeiska järn

vägarna, där järnvägsstationerna i allmänhet liooa tämliuen 
t>t> t> 

nära hvarandra, torde väl radiotelegrafen vara af mindre vikt, 

hvaremot järnvägar, där arstånden mellan stationerna äro 

stora, såsom å en del af Nord-amerikas, Sibiriens m. fl., sä

kerligen komma att få nytta af dens'lmma. Radiotelegrafisk 

förbindelse med luftskepp är af betydelse, särskildt då de
samma användas för rekognoscering. 

I vagnar apterade, rörliga radiotel egrafstationer hafva 

kommit till allt större användning och på senaste tiden lärer 
mottagningsapparater i fickformat hafva konstruerats och med 
framgång pröfvats. 

Fasta radio- De först upprättade fasta stationerna voro ursprungligen 
telegraf- endast försöksstationer. Allt eller som radiotelegrafen full

stationer' ändats hafva dessa stationer börjat användas för öfverbrin

gande af telegram till de rörliga stationerna särskildtombord 

å fartyg. Samtidig.~ har antalet fasta stationer isynnerhet längs 

kusterna ökats. Andamålet med dessa stationer är numera 

icke allenast att åstadkomma förbindelse med fartyg utan äfven 

att radiotelegrafiskt förena länder oeh landsdelar, som sakna 

telegrafkablar. Kändt är äfven, hurusom Marconibolaget upp

rättat förbindelse mellan England och Arnerika och söker 

konkurera med de stora kabelbolagen. I Förenta staterna 

lärer man t. o. m. hafva privata radiotelegrafstationer å de 

förnämligare hotellen i de större städerna och för n ågra af 
de större tidningarna. 

Antal radio- Enligt internationella telegrafbyråns i Bern meddelande 

te!egraf- utgjorde i augusti 1909 antalet i Bern inregistrerade radio-
.statwner och t 1 0 . • [ ·t t' . . . 

använda e eota s a JOner 120 kuststaLJOner och 660 farlygsstationer. I 

system. detta antal ingå icke en del militära och privata stationer, 
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lwm~jämte franska och nordamerikanska stationer ej äro in

registrerade. Erskine- Murray uppgifver samtliga i bruk va

ra nde radiotelegrafstationer i slutet af år 1907 till 1550, för

delade sålunda: 195 allmänna landstationer, 170 stationer å 

handelsfartyg, 150 på fyrskepp, 670 på krigsfartyg, 55 flytt

bara militärstationer och 310 försöksstationer. Af dessa sta
tioner användas följande olika system: 

Telefunken .............................. . ....... . 41 proc. 
M:arconi ...................................... . .. . 20 )) 

de Forest .. . .. ... .......... .. ................. . 6 )) 

Lodge-Muirhead .. ................ . ........... .. 3 )) 

Fessenden ... .... .. ........ . ................. .. . . 3 )) 

Andra system.......... .. ................ ..... .. . 27 » 
32 proc. af landstationerna och 56 proc. af handelsfar

tygsstationerna hade Marconisystemet. 

U n der åren 1908 och 1909 hafva stationer upprättats 

snart sagdt i alla delar af världen och torde antalet stationer 

fö r nicirvarande u p p gå till 2 a 3 000 b vara f omkring l 000 äro 
a r Telefunkensystem el. 

Bland märkligare under anläggning varande eller länliga 
radiotelegrafförbindelser må nämnas: 

England till dess besittningar i aUa världsdelar (härvid 

a fses att upprätta ett allbrittiskt radiotelegrafsystem d. v. s. 

med uteslutande i brittiska regeringens ägo befintliga apparater); 

Paris till Nordamerika, Medelhafvet och Alger; 
Berlin till Wien; 

S:t Petersburg till VIadivastok (öfver 4 mellanstationer); 
Buenos Aires till Kap. 

De förnämsta s. k . storstationerna äro angifna å vidstå~. storstatio

ende karta (fig. 12). 

Grupperade efter systemen äro de följande: 
,lfa rcnn i: Poldhu och Clifden i England och Irland; Cape Cod 

och Glace Bay i Förenta staterna och Canada samt 

Coltana i Itali en; verkningskrets: 3000- 5400 km . 

Telef'tznken: N au en vid Berlin och Norddeich i Ostfriesland; 

Pola i Österrike; verkningskrets: :i 000 och l 000 km. 
Rocheforl- Tissot: Eiffeltornet; verkningskrets: 6 000 km. 

1'idsk1·ift i Sjöväsendet. 10 

ner. 
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Fessenden: Brant Rock vid Boston; verkningskrets: 5 400 km.; 

Cape Saint Ro c, Jamaica; Machrillanich bay i 
Scottland. 

de Forest: Washington; verkningskrets 5 400 km.; Galveston 

i Texas och Hebriderna i Scottlancl. 

Poulsen: Lyngby och Esbjerg 1 Danmark, Cullercoats i Eng

land och Knockroe i Irland. 

Fic;.12.. 

Bo 

4-0 ATLI\NTISKA OCf 40 

30 

'l' O 20 

Förbindelsen mellan Europa och Amerika äger förnäm

ligast rum öfver Marconi-stationerna Clifden och Glace Bay, 

elen senare för närvarande under ombyggnad efter en elds

våda. Det är med dessa stationer den regelbundna radio

telegraferingen öfver Atlanten försiggått med en hastighel af 

5 000 ord per dag, en siffra som Marcon i hade hoppats skulle 

kunna ökats till 15 000. 

Det 300 meter höga Eifl"eltornet synes vara en trtmärkt 

anordning för luftledning. Säker förbindelse har upprätthål

lils från den därinvid belägna underjordiska stationen med 

Medelhafseskadern och Alger. Den nyanlagda stationen i 

Pola, som arbetar med 150,000 volts spänning och har ett 

80 m . högt torn för sin luftledning, h ar uppnått vackra re-
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sultat genom att komma i förbindelse med Norddeich, Naue11, 

W ien, Berlin och Köpenhamn. 

Den spridning radiotelegrafin fått har helt nyligen för

anledt uppgörandet af törslag om afgifvande af radiotelegrafi

ska tid- och väderlekssignaler, åtgärder hvarigenom navige

ringen i många afseenelen skulle underlättas och säkras. Från 

Eiffeltornet lärer redan nu hvarje midnatt afgifvas tidsignaler, 

hufvudsakligen afsedela för franska tlottan. 

AI..I..MANNI'I. c. NISTSTATIONE.R 

Vll> ÖSTE.fllt.S..lÖNS KVSTEI=L . 

Avet. 1~09. 

ANH: 

~ÄR ANC.I~N~ R.YSKJ\ 
'STA,.-IOt-.IER MO"TTAG,A. 
<;"~ISTTEL~<jRoC\M :"F"GIJ:'"N~ 

\NOM 90 kM. I="RA.N S.TA
TIONEt-l. 

Å kartan äro utlagda inom våra grannländer i aug. 1909 

lö rcftntliga allmänna radiotelegrafstationer. 

Inom vårt eget land har radiotelegrafin hittills ej kom

m it till användning rör den fredliga samfärdseln. En allmän 

kus tstation är dock afseeld att upprättas vid Göteborg. 
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För militära ändamål har radiotelegratin mest tagits 

anspråk inom marinerna, men har äfven börjat användas 
en del armeer. 

Dess betydelse för sjökriget såväl i strategiskt som tak

tiskt afseende har framgått af rysk-japanska kriget, 11\rarför 

någon närmare redogörelse h ä rför ej torde vara behöflig. Nu

mera hafva de flesta mariner apterat radiotelegrafapp arater 

på nästan alla sina fartyg från slagskeppen ned till jagarna . 

Den nytta tyska trupperna under sina operationer i 

sydvästafrika hade a{ radiotelegrafen har visat att den är an

vändbar äfven för landkrigel, hvarför den införts icke blott 

såsom rörliga stationer utan äfven såsom fasta stationer å 

vik tigare befästa orter och mil itärcentra. Den ofvannämnda 

förbindelsen mellan Berlin och Wien har erhållits med sta

tionen Nauen och en af österrikiska armeens transportabla 
stationer af nya telefunken-typen. 

Då det mesta angående radiotelegrafens användning för 

militära ändamål hemlighålles, är emellertid svårt meddela 

några närmare upplysningar därom. Framhållas må dock 

vikten af att för militära ändamål hafva tillräcklig verknings

krels och trygghet mot störande inverkan från andra sta tio

ner samt att ombord å krigsfartyg jämte hörmottagaren haf\'a 

registreringsapparat för telegrammen. Hörmottagning försYåras 

nämligen oftast ombord af störande ljud, hvarjämte det af 

skrifapparaten återgifna i allmänhet är tillförlitligare än det 

genom hörseln mottagna, såvida ej personalen är väl utbil
dad och pålitlig. 

Hvad Sverige beträffar har ju radiotelegrafin införts så

väl inom marinen som armen, inom elen senare dock endast för 

utförande af försök. Flottans såväl fartygs- som kuststatio

ner hafva såsom bekant är uneler året unelergått modernisering, 

hvilken lär vara afsedel att ytterligare genomföra, för den 

händelse anslag därtill erhålles. Att följa med i elen tråd

lösa telegrafins utveckling är dock förenadt med afsevärda 
kostnader. 
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Radiotelegrafins snabba utveckling har förorsakat att R adiotele

densamma fått en så vidsträckt användning, att den vid gnist- gr~fiska lag-

'l r . B l' o 1906 f 27 t stammelser. telegrat wn1esensen 1 er m ar . a stater an agna 

»Cmwention Hadiotetegraphique Internationale», som trädde 

i kraft den l juli 1908, visat sig vara en nödvändig å tgärd 

för att ordna de radiotelegrafiska förbindelserna. Då äfven 

Sverige är bland de »höga parter», som godkändt de vid 

nyssnämnda konferens fattade besluten, skola här i korthet 

l'ramhållas de viktigaste af konferensens resultat. Konferen

sens beslut äro sammanförda i fyra urkunder: 
den egentliga konventionen, 
en ti lläggsförbindelse, 
ett slutprotokoll och 
ett tjänstgöringsreglemente. 

Konventionen omfattar 23 artiklar, 
hållas: 

af hvilka må fram- R adiotele
grafkonven

Artikel 1 och 2: H vari allmänna, d. v. s. för allmän 

korrespondens öppna, radiotelegrafstationer indelas i kuststa

tioner och fartygsstationer, hvarvid med kuststation förstås 

hvarje radiotelegrafstation, som är anordnad å fasta landet 

eller ombord å stationärt fartyg, och fartygsstatio n hvarje å 
icke stationärt fartyg anordnad station. 

Artikel 3: Som bestämmer, att kust- och fartygsstationer 

äro skyldiga att ömsesidigt . utväxla radiotelegram utan hän

syn till det radio-telegrafsystem, som tillämpas vid de olika 
sta tionerna. 

Denna artikel är af betydelse såsom omintetgörande elen 

monopolisering af racliotelegrafln, som Marconibolaget sökt 

genomföra, då ··det ville förhindra förmedlande af radiotele

gram med andra stationer än de, som använda Marconi
systemet 

Artikel 5: Bestämmer att anslutning skall finnas mellan 

kusts tationerna och allmänna telegraflinjerna. 

På l O:de internationella telegrafkonferensen i Lissabon 

{\.r 1908 godkändes af världstelegrafföreningen denna och an-

tionen af 
år 1~06. 
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dra af radiotelegrafkonferensen gjorda bestämmelser, ln·arige
nom förbindelser mellan radiotelegrafstationer och telegraf
näten reglerades. 

Artikel 8: Radiotelegrafstationernas drill skall så vidt 
möjligt anordnas på sådant sätt, att andra dylika stationers 
tjänstgöring däraf icke störes. 

Artikel 9: Företrädesrätt skall beredas radiotelegranska 
nödsignaler från fartyg. 

Artikel 13: En ständig internationell radiotelegrafbyrå 
skall imättas (i Schweiz, Bern). 

Artikel 21: Fullständig frihet är medgifYen mflrinens och 
armens radiotelegrafstationer, då desamma ej söka förbindelse 
med de a llmänna stationerna, dock att i fredst id de mi litära 
sta tionerna så anordna sina förbindelser, att andra stationer 
ej störas, samt att företrädesrätt skall medgifvas nödsignaler 
från fartyg och att åtgärder, som af dessa nöds ignaler på
fordras, skola vidtagas. 

'l'illäggsför- En del stater bl. a. Storbrittanien och Italien kunde på 
bind else och grund af ingångna kontrakt icke i alla delar ansluta sig till 

slutproto · konventionens beslut, hvarför utfärdades en tilläggsförbindelse 

koll. undertedmad af 21 stater. I dennas l :a artikel bestämmes, 

att hvarje allmän fartygsstation skall vara skyld ig att utväxla 
meddelanden med hvarje annan fartygsstation utan hänsyn 
till det radiotelegrafsystem, som tillämpas vid de olika sta
tionerna. 

I slutprotokollet har bl. a. Italiens ombud förklarat, att 
dess regering ej kan ratificera kmwentionen förr än detta lands 
kontrakt med Marconi-bolaget upphört att gälla. England, 
Frankrike, Spanien, Italien, Japan och Danmark hafva häri 
äl'venledes förbehållit s ig rättighet att tidtals befria vissa kust
stationer från skyldighet alt underhå ll a allmän korrespondens 
(för utförande af försök). 
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Det till konventionen hörande tjänstgöringsreglementet Tjänst.gö

innehåller föreskrifter beträffande tjänsten vid de allmänna ringsregle
mente. 

radiotelegrafstationerna. 
§ l medgifver fritt val af radiotelegrafsystem, dock skall 

stationernas inredning motsvara vetenskapens och teknikens 
fordringar. 

§ 2 bestämmer att för allmän korrespondens skola två 
våglängder användas, den ena om 300 m., den andra om 600 
m. För särskilda ändamål kan regering medgifva användan
del vid kuststation a( andra våglängder, dock under villkor 
alt dessa våglängder icke ligga mellan 600 m. och 1600 m., 

enär våglängder däremellan äro afsedda för militära ändamål. 
Enligt § 4 skall den internationella radiotelegrafbyrån 

upprätta förteckning Öh'er alla allmänna radiotelegratstationer. 
Denna förteckning skall bl. a. innehålla uppgifter öfver nor
mal verkningskrets, radiotelegrafsystem, mottagningapparatens 
heska1Tenhet, våglängd m. m. dylikt. Allt efter särskildt for
mu lär. 

§ 5 förbjuder utväxlandet af öfverflödiga signaler. 
I § 6 bestämmes att ingen fartygsstation får inrättas 

utan medgifvande af den regering, under hvilken fartyget ly
der. RYarjämte hvarje med vederbörligt tillstånd inrättad 
far tygsstation skall uppfylla följande villkor: 

a) att det system, som användes, skall vara ett syntoni
-;eraclt system; 

b) aU afsändnings- och mottagningshastigheten under 
normala förhållanden ej får understiga 12 ord i minuten; och 

c) att den kraft, som öfverföres på racliotelegrafappara
len, under normala förhållanden ej får öfverstiga l kilo·watt. 

Fartygsstations drift skall besö1jas af telegraftjänsteman 
som är j besittning ar etl af vederbörande regering utfärdadt 
certifikat, hvilket skall angifva telegraftjänstemannens yrkes
skicklighet i hvad angår: 

a) apparatens reglering; 
h) afsändande och mottagande genom hörseln med en 

has tighet, som icke bör understiga 20 ord i minuten; samt 
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c) kännedom om gällande reglementen rörande radio

telegrafering. 

Tjänstgöringsreglementet innehåll er dessutom föreskrifter 

angående: 

kuststationers tjänstgöringstid; radiotelegrams a ira ttande 

och inl ämnande; taxering och afsändande, hvarvid i § 28 be

stämmes att alla stationer äro skyldiga am·ända minsta kra n, 

som erfordras för att uppn å god förbind else ; r adiotelegrams 

aflämnande till sin bestämmelse m. Il föreskrifler för ord

nande af en säker telegrafförbindelse. 

En följd af den antagna konventionens l:a artikel är, 

alt hvarj e stat m åst uträrda särskilda lagbestämmelser angå

ende användandet af såväl allmänna som enskilda radiotele

grafstationer. Tyskland, Frankrike, Italien och Norge hafva 

redan utfärdat dylika föreskrifter. 

Därjämte söka de olika staterna a ll i största möjliga 

utsträckning tillförsäkra sig äganderätten till de allmänna 

kuststationern a. Engelska s taten lärer nyligen hafva inköpt 

i England befintliga allmänna Marconi-stationer utom de Yid 

Poldhu och Clifden. 

Behofvet af lagbestämmelser beträtl"ande radiotelegrafens 

~111\'ändning al neutrala sta ter gjorde sig märkbart under rysk

japanska kriget. Senaste fredskonferensen i Haag har också 

antagit sådana, hvarigenom krigförande makter ä ro förbjudna 

all på neutralt område upprätta radiotelegrafisk a anläggnin

gar ell er Yid krigsutbroll am·ända där förut befintliga. 

Vid tillämpningen ar nu gällande radiotelegrafkOiwen

li on ell er elj est uppkommande frågor rörande radiotelegralin 

torde erhålla behandling vid nästa internat ionetla radiotelegra(

konferens, som skall hållas i London år 1911. 
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De förnämsta ohigenheter, som förefinn as vid radiotele- Radiotele-

.. d . l"'" "l"t '" .. d 0
) .. grafpersona 

ontlin s anvan mng or m1 1 ara an ama aro: · . 
"' o • 

1
. . lens utbil.cl-

att fienden erhaller kännedom om, att radwtelegra ermg . 
m ng. 

pågå r; 
all han kan alläsa signalmeddelandena, och 

att han kan genom ))Störing>> förhin dra desammas öfver

bringand e. 
Af dessa olägenheter kan obehörigt alläsande af signal

medelandena lätt förhindras genom att använda hemliga sig

na ler eller ch i fler. 

Att förhindra lienden erhålla kännedom om att telegra

l'er ing pågår torde ej låta sig göra, men är detta af mindre 

hetydelse, då vare sig riktning eller arstån d till den telegrafe

rande ännu ej med säkerhet torde kunna bestämmas. Svå

rare är att förhindra llstöringll. De moderna radiotelegraf

apparaterna möjliggöra nämligen för en utomstående station 

att ganska snart taga reda på den telegraferandes våglängd 

oeh inställa sin afsändare efter densamma, hvarpå genom af

gifvande af signaltecken telegraferingen kan omöjliggöras. För 

att förekomma dylik >>s töringll måste den telegraferande så 

has tigt som möjligt afgifva si l t meddelande, innan fienden 

hinner få red a på våglängden, och, om meddelandet är långt, 

eller öfvcrenskommen signal öfvergå till annan öfverenskom

men Yåglängd. 

Härar framgår att den personal, som är afsedd för sköl

sel n al radiotelegrafen, måste icke allenast vara tekniskt utan 

iifven praktiskt väl utbildad. Tydligt år att denna utbildning 

måste vara desto bättre ju mera fulländade och lika llYar

andra dc båda molståndames telegrafapparater äro. Den som 

i detta (all har den bäst utbildade personalen kan bbist till

godogöra sig alla de fördelar, som radiotelegrafin erbjuder 

kriget. 

Inom vår marin har llgnistpersonalens >> såvä l tekniska 

som praktiska utbildning länge varit otillfredss tållande. An

ledni ngen härtill torde vara , dels att vår gnistmateriels lek

nisket skötsel fr ån början blilvit felaktigt förlagd, dels 
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att all organisalian af och system för personalens utbildning 
fullkomligt saknats. 

Från att till en början icke hafva tillhört någon särskild 
aldelning inom marinförvallningen eller något a ( varfsde
partementen, öfvcrgick gn istmaterielen under hand till torped
afdelningen och torpeddepartementen samt ombord till tor
pedoffieeren. Under åtminstone ett par års tid Yar för dess 
tillsyn ombord icke utsedd någon uppbördsman. Så små
ningom bestämdes att torpeduppbördsmännen skull e Laga elen 
under sin vård, men någon undervisning om materielen er
höllo dessa ej, Inrarför dc ej hade aning om vare sig hvaraf 
materielen bestod eller huru dess tekniska skötsel skulle u L
[öras. Först under sistförflutna år har en kortare kurs i 
gnistsignalmateri elen varit anordnad för en del a( den perso
nal, som är afsedel att såsom uppbördsmän handharva den
samma. 

Svårt är att förklara anledningen till alt »gnistens)) tek
niska skötsel förlades till torpedafdelningen och Lorpeddepar
tementen. Ingen annan af marinförvaltningens tekniska af
delningar och intet annat varfsdepartement har så litet med 
elektriska anordningar att göra som torpeddepartementet. Den 
enda elektriska anordning, som användes för våra nuvarande 
torpeder, är den elektriska affyrningen för undervattenstuber
na och denna är så enkel, aU för dess skötsel icke erfordras 
någon ingående kännedom om elektriciteten. Förutsättnin
garna för att torpedvapnets tekniska personal skulle vara bättre 
lämpad än öfriga afdelningars att handhafva gnisten voro 
därför små och måste fortfarande så vara. Torpedvapnet så
Yäl som gnisten äro för närvarande under sådan utvecklina 

t>• 

att en hvar af dem h elt kräfYer den för dem alsedda per-
sonalen. Att sålunda förutsälta aU samma personer skola 
nua fullt inne i två så Yidt från hvarandra skillda tekniska 
i nrättniugar som torpeden och gnisten, torde ej vara rimligt. 
Då nu torpedvapnet var äldre, så var ju antagligt atl för det
sammas utyeckling och tekniska skötsel simlie finnas större 
för u isättningar. 

l 
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Af marinför\'allningens öfriga afdelningar syssla ifråga 
olll elektrotekn iken artilleri- och ingenjörafdelningarna mest 
m cd starkströ m san l ägg n i ng ar, mi nafdelni n gen h u fvudsa k l i gen 
med svagströmstekn ik samt navigationsardelningen egentligen 
endast med elektr icitetens inverkan på navigeringsinstrumen
Len. För gnisten användes ju såväl starkström som svag
ström, dock torde mest kännedom erfordras i de delar som 
beröra svagströmstekn iken. Sålunda torde i tekniskt afseende 
fördelaktigast vara, om gnisten förlades till minaldelningen 
och mindepartementen. Detta desto mer som telefonmaterie
len förut handhafves af dessa och arbetet å mindepartemen
ten är så obetydligt att ifrågasatt är att indraga elt af dem. 
AU förlägga gnisten till ingenjörafdelningen och ingenjörde
partementen torde ej vara riktigt, enär för gnistens praktiska 
an yändning militärpersonal är afsedd att anv~indas. Denna 
personal bör äfven vara inne i dess tekniska skötsel och så
lunda beredas tillfälle handhafva densamma under dess för
Yaring i land, hvilket ej torde lämpligen kunna försiggå med 
mindre gnisten tillhör eU af de ))militära» departementen. 
Dessutom har ingenjördepartementen redan förut så mycket 
all göra, alt någon ytterl igare arbetsbörda ej bör påföras de

samma. 
Gnistens praktiska anv~indning å våra fartyg har hittills 

YHI' il anförtrodd åt torpedofficeren, biträdd af gnistsignalmän. 
1-Iögs l få af dessa hafva emellertid beredts tillfälle att erhålla 
en ti llräcklig första grundläggande teoretisk och praktisk kän
nedom om och färdighet i gnistsignalmaterielen och dess an
\'ändning. Ej häller har !ör de flesta af dem, som erhållit 
l'n dylik första utbildning, nu·it så anordnat, att de kunnat 
underhålla och ytterligare fullända den vunna färdigheten . 
Della torde hafva förorsakats af, att man ansett g'nislsignale
ringen vara så lätt, att för densamma ej edordras någon större 
öfning. Så var måhända förhållandet under första åren af 
gnis tens användning, då anspråken på att erhålla gnistsignal
förbi ndelse voro små. Numera har gnisten en stor betydelse 
för sjökriget, hvarför fordringarna på gnistpersonalen blifvil 
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i hög grad stegrade, isynnerhet sedan ~våra gnistsignalstatio
ner moderniserats och erhållit större verkningsområde än 
förut. Det är därför nödvändigt att få gnistsignalpersonalen 
organiserad och dess utb ildning systematiskt ordnad. En 
hörjan härtill synes vara gjord under hösten 1909 genom an
ordnande af kurser för särskildt uttagna underbefäl och sig
nalmatroser, hvilka afses atl utbildas till att för längre tid 
omhänderharva gn istsignalmaterielen. För dessas utbildning 
i gifning och motlagning såväl med hörtelefon som skrifruat
tagare har a( gnistofficeren i Carlskrona under hösten Hl09 
anordnats enkla och synnerligen ändamå Isenliga apparater. 
Man får därför hoppas, att denna organisation och utbildning 
ytterligare genomföres, så att äfven erforderligt antal gnist
officerare komma att utbildas. För underlättande af utbild
ningen framstår ä(ven starkt behofvet af en ny lärobok i ra
diotelegrafi. 

Trådlös telefoni. 

(Radiotelefoni.) 

De försök med alt åstadkomma trådlös telefonförbin
delse, hvilka alltsedan sl utet af 1890-talet fortgått, synas på 
senare åren hafva krönts med framgång. Alla de trådlösa telefon
system, liYilka hittills visat sig vara praktiskt utförbara, an
vända den elektriska ljusbågen för att alstra för ljudets öfver
bringande erforderliga kontinuerliga elektromagnetiska sväng
ningar, h varför den trådlösa telefonin, af samma skäl som 
det vid redogörelsen för den trådlösa telegrafin angifna, lämp
ligen bör benämnas radiotelefoni. Då de olika radiotelefon
systemen ··i allmänhet begagna sig af något eller några af de 
af Poulsen angifna sätten för frambringande af de kontinu
erliga vågorna, skall först lämnas en utförligare redogörelse 
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['ör de Poulsenska anordningarna för radiotelefoni och där
elter för några andra af i bruk varande system. Visserligen 
iiro Poulsensystemets hufvudprinciper förut omtalade i sam
hand med radiotelegrafin, men, då Paulsens radiotelegrafsystem 
ej ännu rönt någon allmännare spridning, angåfvos desamma 
därv id endast i störs ta korthet. 

För att öka energin och svängningstalet hos de från den, 
efter Duddels principer (se sid. 136) anordnade, elektriska ljus
l1:"1gen utgående elektromagnetiska vågorna, omgaf Poulsen, så
som förut nämnts, densamma med vätgas och anbragte den i ett 
magnetisk t fält samt atkylde den ena ljusb ågselektroden. Fig. l 
yisar sehematiskt Paulsens anordning. Den utgöres af en 

A 

hf1glampa med en rörformig kopparelektrod B och en kolelek
trod C. Plusledningen från likströmsdynamon går genom 
('Il drasselspole A till kopparelektroden B. Från kolelek 
troden C går ledningen rundt en kraftig elektrom agnet D 
till m inuspolen. En grenledning utgår från kopparelektroden 
B genom själfinduktionsspolen E och kondensatorn P till 
koh'lcklroden C. Koppar- och kolelektroderna äro inneslutna 
i ell lufttätt kärl G, i hvilkct kolvätehaltig atmosnir åstad
kommes genom att från en droppkopp H sprit automatiskt 
droppar ned i kärlet G och där förgasas. Kopparelektroden 
utgöres af ett kopparrör försedt med en vattenafkylningsan-

Radiotele
fonens tek 
niska an · 
ordningar. 
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ordning. Likströmmen bör haf\a en spänning af 220 eller 
bättre 440 volt. 

Denna anordning verkar på följande sätt. Då likstömsled
ningen slutes går strömmen genom spolen A lill kopparelektroden 
B och bildar mellan B och C, sedan de bringats i beröring 
med hvarandra och därefter skiljts åt, en ljusbåge, hvarpå 
den genom magnetlind11ingen D återgår till minuspolen. I 
det lufttätt slutna rummet G brinner sålunda mellan elek
troderna en elektrisk ljusbåge, lwilken från B till C öfverför 
elektricitet, i Inrars strömstyrka förändringar uppstå. Kon
densatorn F erhåller nämligen en laddning, hvars storlek beror 
på den mellan B och C rådande spänningsskillnaden. När kon
densatorns beläggningar äro fullt laddade, kunna desamma ej 
upptaga mer energi utan söka urladda sig, hvarvid en ur
laddning äger rum genom själfinduktionsspolen E samt genom 
den mellan B och C bildade ljusbågen. Denna urladdning 

alstrar svängningar, hvilka, på grund af 
ti~. 2.. att ljusbågen fortfar att brinna under 

det att kondensatorns laddande och ur

Il n n [\_ L\_ f\_ 
1 

laddande alltjämt fortsätter, blifva kon
- U V v U v V linuerliga eller odämpade (fig. 2). 

För att omsätta större energimängder i svängningar, 
måste ljusbågens likström undergå stora förändringar i ström
styrka. De tre af Poulsen gjorda anordningarna (med vät
gas, elektrodafkylning och elektromagnetisk utblåsning) äro 
afsedda att åstadkomma nyssnämnda förändringar i styrkan 
hos den ström, som genomgår ljusbågen. 

Väsentligast bidrager härtill den genom vätgasen erhållna 
afkylningen. Elektrodafkylning behöfver egentligen endast 
an\'ändas, då stor energi sändes genom ljusbågen. Sålunda 
erhålles genom ljusbågens atkylning det höga sYängningstal 
(1 000 000 per sele), som erfordras. 

Genom dylik anordning åstadkomna odämpade eller 
kontinuerliga svängningar (Hg. 2) kunna röna inverkan af en 
mikrofon, hvilken direkt eller indirekt förenas med sväng
ningskretsen. På grund af de ljudvågor, som träfia mikro-
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fonen, åstadkommas i densamma motståndsförändringar, hvilka 
orsaka förändringar i svängningarna. Förenar ma n en dylik 
sYängningskrets m ed en luftledning, så åverkas ä fYen de från 
den senare utgående elektromagnetiska s\'ängningarna af de 
i m ikrofonen genom ljudvågorna gjorda motstå ndsför~indrin

garna, samt öiverföra de sålunda åverkade svängningarna till 
mottagningsstationen, Inrarest de genom en detektor och en 
teleLon bringas till ljudvågor motsvarande de i afsändnings
slationens mikrofon afgifn a . 

Af det sagda lorde framgå att svårigheten vid radiotele
lonin, förutom åstadkommandet af kontinuerliga svängningar, 
ligger uti att erhålla en lämplig mikrofon. För aU tillräck
ligt k raftigt åverka de utgående svängningarna måste mikro
fo nen vara så konstru erad, att densamma tål jämförelsevis 
starka strömmar utan att de i mikrofonen verksamma delarna 
(cle bakom membranet liggande kolkornen eller dylikt) skadas 
af den genomsläppta svängningsenergin. Förbättringar i dy
lika mikrofoner böra afse att förhindra förbrän-ning af dessa 
de lar. Den Egner-Holmströmska starkströmsmikrofonen, i 
lwi lken detta lärer förhindras genom att göra det bakom 
membranet liggande rummet med mikrofonkontakterna luft
tom t, torde blifva en v~irdefull uppfinning för radiotelefonens 
fuiHindning. 

Å mottagningsstationen användas såsom detektor s. k. 
lhcrmoceller, hvilka förenats med en telefon. I hvilläge går 

ingen ström genom telefonen, men då elektromagnetiska sväng
ningar, hvilkas beskafTenhet bero af de å mikrofonen verkan
dr lju dvågorna, träfia mottagarens luftledning, uppstå thenno
strömmar , llYilka å verka telefonen. 

Hedan 1904 inlämnade Poulsen sin första patentansökan 
för tr ådlös telefoni och har sedermera alltjämt arbetat med 
aLL förbättra densamma. Härvid har han n å tt allt gynsam
llJarc resultat och torde hans telefonsystem num era kunna 
anYändas på betydliga dis tanser. 

Kopplingssystemet för en Paulsens radiotelefonstation fram
gfn· af fi cr 3 t>· • 
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AF SANDA RE. 

A är ljusbågsgeneratorn (konstruerad som i fig. l an
gifves), B kapacitet och C själfinduktionsspole i svängnings
kretsen. Genom lös koppling står luftledningen D i förbin
delse med svängningskretsen. E föreställer en eller tlera mi
krofonkontakter. F är en med dessa parallellt kopplad konden
sator, i hvars ställe ä(\·en kan an\'ändas lämpligt afpassad själfin
duktionsspole. I motlagaren är G luftledning, hvilken är för
sedd med afstämningsanordningar. H är själfinduktionsspole 
och J föränderlig kapacitet i mottagningssystemet I reso
nanskretsen är ät\'en inkopplad thermodetektorn K. Parallelt 
med kapaciteten .J är telefonen L inkopplad. Äfven andra 
kopplingar kunna ifrågakomma i mottagaren för au göra dc 

i telefonen åstadkomna ljuden tydligare. 
Die Gesellsclwfl fi"ir drahtlose Telegraphie har äfven kon

struerat ett radiotelefonsystem. Såsom generator för att alstra 
de odämpade svängningarna arwändes häri en ljusbågsanord
ning med elektrodafkylning, lwarjämte för att öka sväng
ningsenergin flera ljusbågar kopplas i serie. l ng. 4 är fram
ställdt kopplingsschemat för en at Telefunkens radiotelefon

stationer. 
Från dynamon inkommer likströmmen vid a, genomgår 

motståndena b och drosselspolarna c till ljusbågarna d. När 
dessa tändas, uppkomma odämpade och kontinuerliga sväng
ningar i svängningskretsen e, f, g- d, som h es tår af den för-
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iinderliga kondensatorn e, själfinduktionen f, och hitzdraht
amperemetern g. I serie med ljusbågarna är inkopplatill för
kopplingsmotståndet h . Ur- och inkoppling af svängnings
kr<'1sen sker genom omkopplaren i, parallelt med hvilken 

Fic,.4. 

)( 

el" 
x 9 
><. 

x 

t 

kondensatorn k är inkopplad för att hindra gnistbildning. 
Lu flkretsen är induktivt förenad med svängningskretsen och 
består al luftledningen, omkopplaren m, afstämningsspolen n, 

kopplingsspolen o och amperemetern p. Parallell med kopp

lingsspolen ligger mikrofonen q. 
Alsändaren verkar på följande sätt. Genom strömbry

laren vid a slutes likströmmen till lamporna, hvarvid desam
ma tändas. Ställes omkopplaren i på mellersta kontakten, 
uppkom ma i svängningskretsen d, e, f, g kontinuerliga sväng
ningar, som induktiYt öt\erföras till luftledningskretsen och 
grnom den till vänster lagda omkopplaren m till luftlednin
gen, lwarifrån de utstråla. När det sedermera talas i mikro
l"oncn q, 
;·lll<lr ingar 
,·:'lgorna. 

åstadkommas i de odämpade svängningarna för
motsvarande de af mikrofonen uppfångade ljud-

För att mottaga af luftledningen uppfångade svängnin
gar lägges omkopplaren m öfyer till högra kontakten, lwar-

Tirlskr,ilt i Sjöviisendet. U 
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igenom luftledningen inkopplas med variom etern r och en 
med Schlömilchs detektor s förbunden telefon t. De i af
sändaren af ljudvågorna modifierade svängningarna åstad
komma i detektorn strömförändringar, hvilka i telefonen åter
gifvas såsom ljud. 

Det radiotelefonsystem, som hittills va ril mest i prak
tisk användning, är det inom amerikanska !lollan mwända 
))De Foresb). I hufvudsak öfverensstämmer detsamma med 
de förut beskrifna. Kopplingsschema för afsändare och mol
tagare visas i fig. 5. 

AFSÄNDARE.. MOTTAGAR-E:. 

F 
c 

A är likströmsledningen med drosselspolar, B,,)j usbåg
generatorn, C en kapacitet, D primärspole, E sekundärspole, 
F luftledning och G mikrofon. För att kontrollera de i ljus
bågen alstrade svängningarna är anordnad kretsen H, bestå
ende af en själfinduktion och en glödlampa. De genom ljus
bågen alstrade svängningarna öfverföras induktivt till luftled
ningskretsen, hvarifrån de utstråla, åverkade al genom ljud
vågorna åstadkomna motståndsändringar i mikrofonen. Ljus
bågsgeneratorn B består af en koppar- och en kolelektrod, 
hvilka äro anbringade i en alkohollåga. 

Mottagaren består af luftledning .J med kopplings
transformator K och kond ensator L, med hvilken ett rör 
M (af de Forest benämndt ))Audim1))) med batteri N och 
telefon O äro förenade. Höret M är försedt med en tantal-
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tråd, hvilken genom balleri et hålles glödande. Då de elek
lroma"neliska svängningarn a från luftledningen öfyerföras till 

h o ·r röret M, förändras molslåndet i detsamma. I telefonen atergr-
vas h årigenom de i afsändaren vid talet i mikrofonen uppkomna 
1'.0·· rändrinoarna i dc kontinu erliga svängningarna . 

h o "Il J Amerika h ar professor Fessenelen sedan fl era ar t1 -

haka experimenterat med radiotelefoner af olika slag bl. a. 
iifycn med ))gnisttelcfon)) och lärer år 1907 hafva radiotele
fo nerat mellan .Jamaika och Brant Hock. 

Af öfriga radiotelefonkonstruktörer må nämnas Collin 
och .Jeance, lwilka enligt uppgift haft trådlös telefonförbin
delse mellan Pointe du Haz och Eiffeltornet (500 km.) , Mqjo
rana, med hvilkens apparater försök utlÖl"lS i italienska Jlot
lan, hvarvid telefon eringsafståndct utsträekls till 270 km. , 
amerikanaren Collins , som radiotelefonerat mellan Ne,vyork 
och Philadelfia (omkring 130 km.) samt Eisenstein, hvars af
siindare skiljer sig från öl"riga systems genom att mikro
fo nen är inkopplad, så att den åverkar likströmmen för ljus
hågen. 

H.adiotelefonens tekniska fulländning är, såsom förut 
fra mhållits, mycket beroende af att lämpliga mikrofoner för 
afsändaren kunna erhållas. Förutom den redan omnämnda 
Egner-Holmströmska mikrofonen torde en af norrmannen 
Foss konstruerad, afsedel att förstärka ljudvågornas verkan å 
me mbranet, äfven komma att bidraga till vidare utveckling 
a( elen trådlösa telefonen. Förnämsta strälvandena inom ra
<lio telefontekniken gå dock alltjämt ut på att åstadkomma en 
li't mplig mikrofon samt att konstruera en anordning för 
afg ifvancle af högt ljudande anropssignaler. 

Hadiotelefonens praktiska användning är tydligtyis i för- R a diotele-

s ta hand beroende af dess räckvidd och pålitlighet. De fon ens prak -
o o tisk a an-med Paulsens radiotelefonsyslem UI)lmådda afstand en hafva sa-

1' vändning. 
som ar nedanstående framgår år från år ökats. 

År 1905 med 5 m . höga luftledningar och 200 watts 
svängningsenergi uppn åddes 0,2 km.; 



.. 
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november l 906 1,5 km.; 
våren 1907 7,5 km. öfver land och 20 km. öfver sjö; 

sommaren 1907 tvärs öfver Berlin, 14 km.; 

september 1907 70 km.; och 

november 1907 mellan Lyngby och \Veissensee vid Ber

lin, 370 km. 
Helt nyligen lär uppnåtts förbindelse mellan Lyngby och 

Esbjerg (275 km.) med tillhjälp af Egner-Holmströmska stark

strömsmikrofonen. 
Telefunken har med sin telefon enligt senast synliga upp

gifter nått följande resultat: 
december 1906 40 km. och december 1907 75 km. (mel

lan Berlin och Rheinsburg), lwarvid 26 m. höga master an

Y~indes. 

Rekordet med de a[ De Forest ombord å amerikanska 

marinens fartyg anordnade apparaterna lär vara omkr. 50 km. 

" Radiotelefonens största betydelse torde vara för åstad

kommande af förbindelse från fartyg till fartyg och mellan 

fartygs- och landstationer. Härför talar bland annat den om

ständigheten, att det för örat i allmänhet är lättare att upp

fatta det genom radiotelefonen öfverförda talet än radiotele

grafens punkter och streck. För telefonering erfordras ingen 

utbildning, hvaremot för telegrafering kräfves långvariga och 

grundliga studier af alla, som skola utföra densamma. 

Inom örlogsmarinerna synes man också allt mer 

inse betydelsen af radiotelefonen. Utom den amerikanska 

marinen lärer äfven den japanska och engelska hafva infört 

densamma å en del af sina stridsfartyg. Försök med olika 

radiotelefonsystem pågå såväl inom italienska som franska 

flottorna. Danska lotsverket lär hafva under anläggning ett 

par radiotelefonstationer mellan fyrskepp och land. 

Transportabla landstationer lämpade för användning in

om anneerna hafva af Poulsen konstruerats och en större 

beställning å dylika har nyligen ingått för tyska armen. 

Allt tyder sålunda på, att radiotelefonen i en ej allt för 

aflägsen framtid kon11ner att erhålla stor spridning särskildt 
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å fartyg, om än för längre afstånd 

tm·de blifva det hufvudsakliga 

medlet. 

radiotelegrafen fortfarande 
trådlösa kommunikations-

Under senaste året hafva elektromagnetiska svängningar 

användts förutom vid telegrafering och telefonering äfven för 

bildöfverföring, hvarjämte förnyade försök utförts att medelst 

desamma bringa minor till explosion och att styra torpeder. 

Sålunda har en af Gabet konstruerad apparat pröfvats, med 

hvilken en torped genom trådlös öfverföring af elektricitet 

blifvit styrd. 
(Forts.) 
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Våra nya torpedbåtars manöveregen
skaper. 

Några erfarenhetsrön från manöverbanan Carlskrona. 

(Eftertryck förbjudes.) 

Sedan undertecknad under sistlidne november månad 

haft tillfälle att ingående praktiskt pröfva det sätt a ll utlaga 

elt fartygs manöveregenskaper, ln·ilket beskril\its uti denna 

tidskrift föregående år, sid. 33, tillåter jag mig att h är fram

komma med några ))Vinkar)) och erfarenhetsrön från manö

verbanan i Carlskrona samt desslikes å bifogade plansch fram

visa en del fr ån försöken funna relationslinjer för Lo.rpedbå

tarnes Argo och Pollux manöveregenskaper. 

SYiingningsradier utlogos för högs la , 20, 18, lö, 15 (den 

s. k. skakfarten), 14, 12 och 10 knops fart, med och utan 

för-ror, under gir såväl sl.-b. som b.-b. h än och m ed ror

vinklar ai· dikl, 20° och 10°. Härunder Yisade det sig genas l, 

att den kurva fartyget vid gir bcskl·ef var under olika förh ål

lanel en högst belyclligl varierande. Med dikt ror bld kurvan 

spiralformig, med 20° ror i allmänhet nära en cirkel och m ed 

l i len rol'\'inkel närmade den sig ellipsen. 

För aU alltså få fram de rälla svängningsradierna, hc

slämdes farlygskur\'Orna genom samtidiga obsel'\'a lioner al' 

horizonla lvinkl a r och enslinjer (se Tidskr. i Sjöv. 1909, sid. 

in), 11\'arefl cr kunorna utl ades på ett millimeterpapper. Som 
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framgår af fig. l , där några af Argos kurvor äro utlagda, blir 

förs ta impulsen vid rorets läggande en utbrytning åt motsatt 

sida mot den roret lägges. Denna del af kurvan, som så

lunda vid b .-b.-gir ligger st.-b. om den ursprungliga kurs

riktningen har ur taktisk synpunkt ingen betydelse, men kan 

däremot vara af ett Yisst intresse ur navigeringssynpunkt, 

l. ex. vid gir i trångl farvatten. Denna utsvängning, hänförd 

Li ll akterskeppet, kan Yid höga farter nå ett värde af ända 

t ill 25 a 30 meter. 
Dc samtidiga observationerna erbjödo inga som hälst 

svårigheter. Så medhuunos exempelvis under högsta fart, 

d ikt ror, m ed för-ror*) och gir b.-b . godt 6 observatio

ner, h vilka v oro tullt tillräckliga för kurvans utläggande; 

vid 20 knop och i öfrigt samma förhållanden 8 obser

lioner ; vid 16 knop 10, etc. Efter ett par girar, då vanan 

hos såväl observatörer som protokollsföraren hlefvo större, 

gick det hela lugnt och jämnt. 

Praktiska >>Vinkar)): 

l) Befälhafvaren ordnar ))starten» och kommenderar 

roret. 
2) Vi nkelmätaren bes lämmer »observationstakten)). 

3) Benämna märkena Z, X, W, etc. för l , 2, 3, etc., 

resp. och i öfverensstämmelse härmed t. ex. Z 3/ 4 X= l ~l 4, 

X 1 / 2 W= 2 1/ 2 , etc. Delta förenklar protokollsföringen i hög 

grad. 
4) Protokollet bör uppgöras sålunda: 
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För all emellertid alldeles slippa il"rån dessa obsena

tioner med ty åtföljande protokolls röring och utläggning efteråt 

ar kurvorna, s~l\·ida man ej af en eller annan anledning önskar 

dem ullagda, har del al löjtnanten vid Kungl. lloltan C. C:son 

Lindberg, som deltog uli manöveregenskapernas uttagande 

med torpedbåten Pollux, l"ör mig påvisats och ar honom med 

framgång mwändts elt tillvägagångssäll, som synes mig vara 

lika enkelt som praktiskt, då man härigenom kan direkt på 

manöverskalan (se Tidskr. i SjöY. 1909, sid. 35), åtminstone 

inom 3 <1 4 meter, atläsa svängningsdiametern och således 

Ii nna svängningsradien. 
Detta tillgår så! und a: 

Betrakta vi den fulldragna kurvan å fig. l har fartyget 

lu llbordat 1 80°-giren j punkten b, och, om man alltså kan 

p roijicera ned denna punkt å manöverskalan, erhålles värdet 

på svängningsdiametern fullt tillfredsställande. För detta än

damål inriktar man i punkten a den å styrkompassen an

bralda pejlskifvans båda dioptrar på Håholms-märket - in

stä llningen vinkelrätt mot långskeppslinjen bör naturligtvis 

ske i förväg -; när detta märke ånyo observeras i dioptrarne 

har man, praktiskt laget, girat 180°, hvarvid roret stöttas hastigt 

och ))rätt så>> styres. När N- S-märkena gå öfverens obser

Yc ras bäringen till kyrkan och svängningsdiametern afläses 

på skalan. Man utför alltså projektionen direkt med fartyget. 

I öfverensstämmelse härmed får protokollet nedanståen

de, högst förenklade utseende: 

H. M. To rpedhåt ... .. . . .. , Manöverbanan Carlskrona d. 

Fart Ror 

Dikt 20° 
,.--- i-----,-,.-

Ens- 1 S~äng- E ns- l Sväng- Ens- ~ Sväng
r . nmgs- r . nmgs- ]" . mngs-
IOJe radie lOJe ra die lOJe radi e 

An m. 

-~----~---r---------

, llogstajb. -b. (f.)IV 1/s Wl89 m. l u 3 / , vl105 m. ,'l' ' /• Ul162 m .. , Artilleri och 

' jst. b. (f.) förråder eJ 

• ,b.-b. (u.f.) ·~ ' ombord. 

1 
» s t .-b.(u.f.) 

1 

Vind: N, 3. 

20 b. -b . (f. ) l 

o. s. v . 
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Storleken af del lilla fel uti SYängningsradien, SOlll upp

kommer genom en dylik ))projektion», kan lält uppskattas 

genom följande enkla lösning (se Hg. l): 
ab= ab'= den rätta svängningsdiametern, 
ac = den >>proijicerade)) svängningsdiametern = 182,5 m. 
lic= uppskattadt afstånd - kan bedömas med själfva 

torpedbåten som »skala>> - = 37,5 m .; 
då blir 

ab = V 182,5 2 + 37,52 = 186,3 m . 
ac = 182,5 >> 

ditT. diam. = 3,8 m . 
>> >> radie= l ,!l >> 

Om man i punkten b, således då Råholmsmärket går i 
dioptrarne, snabbt tar en horizontalvinkel och en enslinje, 

hvilkel med någon öfning ej ör någon svårighe t, så får man 

Yid utläggning af punklen b på kartan den exakta diametern, 

mätt på manöverskalan , ell er ab' . 
Enligt lwad de oEYannämnda försöken m ed Argo och 

Pollux gifva vid handen är det Yid ulläggande af relations

linj en mellan rorvinkel och svängningsradie för en viss fart 

och ena sidans ror tillräckligt att uttaga radien tör tre olika 
rorvinklar och ä ro härför dikt, 20° och 10° ror lämpliga. 

Vid en ft1llständi g ullagning af ett fartygs svängningsradier 

är det nödvändigt att använda 4 ~\ 5 olika farter och båda 

sidors ror, hvarför man måste göra cirka 30 svängningar. 
De bifogade kurvorna ~tro , i all synnerhet då man stu

derar dem uti tillräckli gt stor skala å millimeterpapperet, syn

neriigen intressanta och tala så att säga för sig själfva. 

Till belysning exempelvis af en torpedbåtsfråga för da

gen , nämligen for-rorels exislensberältigande, synes det mig, att 

den saken med önskvärd tydlighel bevisas genom kurvorna 
uli flg. 2. 

Önskar man l. ex. en svängningsradie af 200 m. måste 

man vid högsta farl med Pollux lägga roret 29° st. -b. och 20° 

b.-b. samt med A rgo endast 20° st.-b. och vid pass 8° b.-b. 
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])en minsta radien man med Pollux kan erhålla är vid sl.-b:s 

gir 180 m. och vid b.-b:s gir 90 m. mot Argos resp. 140 

och 70. 
Äfven den precision och enkelhet, hvarigenom >>fullt 

b ack-stopp))-afs låndet utrönes, må påvisas. Om man uttager 

detta afstånd med olika farler ej blott med roret midskepps 
ula n iifven dikt st.-b. och dikt b.-b. skall man Linna, aU de 

rela tioner, man med de erhållna siffertalen kan uppställa , 

:ldagalägga förhållanden, som för hvarje torpedbåtschef väl 
iiro värda alt beaktas. I fig. 3- ö äro r f' lationslinj er upp

dragna mellan fart och dels förflyttning framåt i ktJrsriktnin
gen , dels tid, som åtgår för fartens upphärvande och dels för

flyllning i sida efter försök utförda med Argo. Vid ett be

Lraklande af dessa kunor finner man, beträfl'ande förflyli
n ingen framåt, att fartygets farl upphäfves på kortaste di

stansen \id låga farler om roret lägges dikt sl.-b., mellan 1:=l 
och 18 knop med rorel midskepps och vid höga (arter om 

rore t lägges dikt endera vägen. Tiden, som åtgår för fart ens 

upphäfvande, varierar, som synes af flguren, mycket obetyd
ligt och spelar denna för öfrigt under inga om ständ igheter 
någon nämnvärd roll. 

Å fig. 6 är fartygels \'äg sedan man slagi t »fu ll hack>> upp
ritad . Vid 20 knop är del tydligen bäst aU lägga roret dikt 

al del håll utbrytningen anses fördelaktigast; vid Hi knop 
lThålles kortaste afs låndel och största utbrytning b.-b. om 

rore t Ilehålles midskepps, och vid låga tarter bör roret läg

gas s l.-h. dikt om kort elistans och utbrytning st.-b. ~ir önsk
\'~ircl, hvaremot roret bibehåll es midskepps om man vill bryta 

nl b. -b. Vill man bibehålla fartyget på den ursprungliga 

kurs linjen lägges rore t v id höga farter något öfver om b.-h. 

oeh vid högre farter ungeför 1/ 2 ror styrbord. 

Alt grunda elt fartygs manÖYrering på learetiska beräk
ningar och på »kurvor)), funna under kanske särdeles gynn

samma Yäderleksförh å ll anden, år naturligtyis en yllersl vansk
l i g sak, och i många fall kommer säkerligen den p rak-
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Liska edarenheten att \'ederlägga dc teoretiska bevisen äfven 

om man ej har aU strida mot tillfälliga förhållanden, såsom 

\'ind och sjö, hvilka kunna omkasta beräkningarna, men man 

hör dock kunna kumma sanningen närmas/, om man har en 

enkel och säker metod, genom hvilken densamma äfven un

der ogynnsamma oms tändigheter kan sökas. 

Carlskrona i februari 191 O. 

Carl Leche. 
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Några iakttagelser beträffande vår artilleri
materiel. 

Laddbryggor å medelsuåra kanoner. 

Under de senaste åren har uppståtl en strätvan efter 

ökad eldhastighet särskildt vid våra medelsvåra kanoner. 

Skjntresultaten visa äfven en glädjande stegring, ehuru Yi 

naturligtvis ännu icke äro vid målet. 

Men samtidigt som eldhastigheten ökas inkomma en hel 

de l nya moment och edarenheter om hvilka vi ännu ej äga 

tillräcklig kännedom. De svårigheter som uppstå under en dylik 

skjutning göra sig emellertid mest gällande under skjutöfningar 

ombord och framkomma i allmänhet icke å skjutbanan i land. 

I del följande skall söka framhållas några af de erfa

ren heter, som framkonimit under senare skjutningar saml 

några förslag afseelda atl hindra de genom den ökade eld

has tigheten möjligen inlräiTande haverierna. 

I och med att eldhastigheten ökqs, ökas äfven faran för 

sådana skador å mekanismen, som antingen helt och hållet 

t'!ler för en kortare tid omöjliggör kanonernas användande. 

Redan m ed den hittills nådda eldhastigheten, särskildt 

vid 12 cm. kan. M/94 torde risken vara ganska stor. Anled

ningen härtill är vid 12 cm. kan. frånvaro af laddbrygga och 

Yid lö cm. kan. laddbryggans små dimension er. I och med 

att ladd ningsarbetets hastighet ökas minskas den noggrann

het lwarmed arbetet utföres. Proj ektilerna införas icke alltid 

centralt genom skrufmodern, särskildt när det skall ske med 

l'art, eller då laddm·en är trött. Del kan då intJ·äJfa att spel-
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sen eller ogiven kommer att stöta emot en eller flera af de 
gängade sektorerna i skrufmodern, åstadkommande större 

eller mindre grader lwilka kunna vara tillriickliga alt hindra 
mekanismens slängning. Slulllc äfven mekanismen kunna 

slängas inträffar Yanligen mycket skadliga grader å kammar

skrufven, hvilka i sin ordning kunna bidraga till alt hindra 
mekanismens funklioncring. 

Följderna af ell dylikt haveri under pågående strid äro 
oberäkneliga. 

Att en dylik skada verkligen kan inträffa har framgått 
såväl vid skolskjutning som vid stridsskjutning, då till och 

med tre kanoner samtidigt voro satta ur stridbart skick på 
grund af ofvan n~imncl anledning. Skulle eldhastigheten upp

drifvas ännu mer blir risken än större. Det är ju äfyen tyd
ligt, att ju mindre noggrann laddaren behöfver vara vid pro
jektilens införande, desto kortare tid tager del att utbilda ho
nom och desto lättare går laddningen, åtminstone vid 12 cm. 
kanon. 

För att föreb ygga denna fara under laddningen skulle 
det utan tvifvel vara fördelaktigt, att vid nyanskaffning af 
kanoner eller äfven ifall det låter sig göra å äldre pjäser låta 

anbringa samma slags laddbrygga som kustartilleriet infört på 
sina nya 12 em:s kanoner M/03 å Västra Hiistholmen. Ladd
bryggan täcker här alla de gängade sektorerna då kammaren 
är öppen. Fördelen häraf iir ju alldeles tydlig. 

Kanonemas llppvärmning. 

Frågan om kanonernas uppvärmning under skjutning är 
äl\·en af betydelse. Redan eller en relativt kort men hastig eld

gifning blifva kanonerna betydligt uppvärmda; detta inverkar 

dels på utgångshastigh eten och därmed på dagfelct. Uneler 

strid då en mängel pjäser afgifva eld är eldledningen ytterst 
svår. A. O. har clf1 till stor del att lita på a[ståndsmiitaren 

och det dagfel som han vid inskjutningen erhållit. För A. O. 
eller nedslagsbedömaren är det mycket svårt, ibland nästan 

omöjligt att bedöma llYilka nedslag som härröra sig från 
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eget fartyg. Genom uppvärmningen ökas skottvidden a{se
vård t, lwarför det ·m eld ledningssynpunkt vore fördelaktigt att 
söka hålla pjäserpas temperatur nere så mycket som möj

ligt. Äfven ur andra synpunkter skulle det vara fördelaktigt 
enär kanonerna sedan dc uppvärmts icke gå riktigt till bords 
och med de atl'yrningsanordn ingar som vi för närvarande 
hafva, innebär delta olika (större) alfyrningsmoment eller 
också kan aflyrning ej ske. För att icke förhindra aiTyrn in
gen eller förändra afTyrningsmomentet måste antingen altryc

karen förses med en särskild justeringsanordning eller också 
mf1ste en del af rekylvätskan aftappas. Alt under pågående 
strid verkställa omjustering af affyrningsanordningen är ju 
icke fördelaktigt, m en torde Yara att föredraga framför det 
senare. Vidare torde det kunna ifrågasättas ifall det möjli
gen icke skulle vara lämpligt att anordna något slags afkyl

ningsmedel, såsom vanliga vattenslangar eller dylikt. De nu 
befi ntliga äro ju afsedela för annat ändamål. Värmen har 
icke blott inflytande på själfva kanonen, äfYen tätanordningen 
röner i sin mån inflytande af att kanonen upphettas. Tät
kakorna mjukna af värmen och skulle detta ske i för hög 

grad täta de icke. För att förebygga detta bör särskilda be
sliimmelser utfärdas b eträffande tätinrättningens vård under 

skj utning. Tätkakorna böra under skjutningen väl insmörjas 
med smält taljolja Inrarjämte stötbottnar och lätkakor böra 

s~\ Hmgt möjligt, när tillfälle erbjuder sig, spolas eller afky
las med kallt vallen. Engelsmännen lära blifvit tvingade att 
vid sina skjutningar afkyla tätinrättningen med isblandadt 
Y a llen. 

Artryckarens öfre gren bör å såväl 12 som 15 cm. ka
nonerna förses med en ställskruf midt för aflryckarestången. 
Slällskr nfven bör med lätthet kunna fastklämmas i olika bgen. 

H ö j driktn in gsanordn in g a r. 

BeträtTande höjdriktningsanordningen å Yåra svåra och 
ll.leclelsvåra kanoner bör uppmärksamheten riktas på höjd
nktningsratten, dess storlek och utväxlingen . Nu för tiden kan 
man nämligen med [ulll fog göra anspråk på, att kanonema 
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kunna höjdriktas så hastigt att under måttlig rullning affyrning 
kan ske såYäl i öfre som nedre vändpunkten. Ett försök torde 
öfvertyga lwar och en atl en kanonkommendör icke för när
\'arande står ut med delta under mer än 1- 2 minuter. Dubbla 
rullningsperioden är i allmänhet mellan 8- 10 sele hvadan 
den för höjdriktning tillgängliga tiden sålunrla bl ir något min
dre än hälften. Halten eller rattarna böra därför kunna dril
las så hastigt och lätt all riktaren hinner såv~il möta rulln in
gen som verkställa noggrann höjdriktning. Dylika konstruk

tioner finnas redan i fl era mariner. 

Uppdelad riktning. 

Frågan om uppdelad riktning, som under senas te tid 
varit föremål för ulrerlning, synes icke ha(ya gjort några fram
steg. Likväl är denna fråga för oss af slörsta betydelse. .Tu 
mindre fartyg, · ju sämre plattform för kanonerna. Ju svå
rare blir skjutningen, särskildtunder rullning. Skola vi vinna 
något resultat måsle Yåra le-k. skjuta bättre än våra even
tuella motståndares. Som våra fartyg äro S\'åra att skjuta ifrån 
höra alla medel tillgripas för att underlätta skjutn ingen. Upp
delad riktning är ett af medlen, och erfarenheten har \·isat 
att detta slags riktning har stora fördelar framför vanlig rikt
ning, särskildt under rullning. De försök, som gjorts hos oss, 
hafva kanske icke till l'ullo beYisat att så är fallet , men för 
aU kunna afgöra saken torde l'örsl oeh l'rftmsl fordras fulll 

utbildade riktare och verklig sjögång. 
Man torde icke kunna tänka s ig (å en (ullt utb ildad r ik

tare utbildad under en skjutskola lwarl'ör ur denna synpunkt 

resullaten icke kunna anses Lillförlitliga. 
Det är att hoppas, all vid nykonstruktionen al' siktmed

len å Hi och 21 cm. kanonerna anordn ingarnc bli(va sådana 
all uppdelad riktning i en l'ramtid kan anY ~inclas ulan (ör

iindri ngar. 

Eldlalningsmärsarne. 

Vid anY~indningen ar den nya eldledn ingsmärsen å en 
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111' pa nsarMtlarna iakttogs all skakningen i märsen Yar högst 
bclydlig, särskildt ifall skjutning iigde rum m ed 57 mm. ka
nonerna el ler ifall öl\·erhyggnaden kom i n åg ra krafliga vi
bra ti oner. Anledningen härtill ilr utan lYil\'el den, all miir
scn förenats med öf\'erbyggnadcn medelst de nya h enen. 

ldeen till masternas slagning kommer naturligLYis frå n 
f)rcadnoughl-masttypen , men i så fall borde icke denna masl
typs fördelar jusl saknas å våra fartyg . Treföll erna äga den 
tördelen att skjutas l\'å ar h enen borl st:"tr del tredj e i alla fall. 
(ic nom att benen g<0l n ed till pansanläck och äro frigjorda 
tr:"m dc öfwrliggand e cHieken har skakningen i märsen kun
na t n edbringas till hälft.en . Eldledningskablarne ~iro lcdd:1 
genom alla tre hen en, l lYa rigenom l Y å alltid lin n as i resen·. 
Den nya eldledn ingsm iirsen iir vidare så lung oc l1 lilel stagad 
si do,·iigen, all elen skruhar sig då man rör sig i densamma . 
:'lfas lbencn böra framför alll dragas ned till pansardäck iil\en 
om dc mås le bockas. Toges samtidigt öl\erbyggnaden borl 
och ;) 7 m m. k anon ern a flyttades ned på hi m p liga torntak 

torde mycket vara vunnel. 
Al'slåndsmätaren torde behöi\a en särskild (jädrande 

upphiingning, ty för närYarandc saknas jusl den mjuka före
ningen emellan l'iistpunklen och statiYct, som i form a[ m el
lan läggsskihor af kautschuk Jl1mes å det ursprungliga däcks
sla li Yel. Genom all lagerringarna frigjordes rrfm ramens tYär
slyeke och i ställ et upph ~i.ngdes i 6 sL spiral(jiidrar skulle en 
stor llel af skakningen horllagas. Vidare torde del vara nöd
Yii.ndigl att draga upp elektrisk belysning till märsen enär 
,\. O . a r Ilere anledningar iir i behof a[ belysning för nn
Lcclm ingars förande , Labellafhisningar m. m . 

Yid anordnandel af nya eldledningsm~irsar lord e det äf\en 
\ara fordelaktigt alt undersöka huru högt mi.trsen börsilla i för
ha llmule till skorstenarna. Når alla pannor ~iro påeldade oeh 
Yindc n akter in, torde del \'ara himligen sYftrl a ll 11ppehålla 
"ig i märsen, iinnu mindre all mäta a[slfmd. 

L. Stackell. 

Tidskri ft i Sjöväsenclet. 
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Meddelanden från främmande mariner. 
(Af~lutaclt elen 5 nw1·s 1910.) 

Ryssland. 

Organisation. I samband med i föregående häfte om
niimnda bestämmelser för ))Befälhafvare öfver aktiva flottorn 
hafya nu utfärdats dylika, lwilka reglera förhållandet mellan 
dessa och stationsbefälhal varna. 

De senare äga att inspektera deras station tillhöriga far
tyg af aktiva flottan, l) för att konstatera nödvändigheten af 
reparationer - i samförstånd med befälharvaren öfver akti\·a 
flottan, 2) för att kontrollera utförandet af anbefalld repara
tion. Slationsbefälhafvarna äga att underrätta respeklive be
fälhafvare om stationens prestationsförmåga, hvad beträffar 
personal och materiel. Order om fartygs utrustning ulgiiYas 
af befälhah·arna efter ö[,·erenskommelse med stationsbefål
hafvarna. 

Under byggnad eller genomgripande reparationer varande 
fartyg stå uneler de senare. Förslag till kommendering af 
officerare till tjänstgöring i land och ombord uppgöres af en 
kommission af flaggmån och regementsofficerare, i hvilken 
äldste naggmannen är ordförande. Kommendering af uncler
befäl och manskap till land- eller sjötjänstgöring utföres af 

marinhuf ntdstaben. 
- ÄJven eleverna i de tre äldsta klasserna i kejsar Ni

kolai elen I:s mariningenjörskola skola för framtiden i likhet 

med eleverna 
ga rdemariner. 

- lSL 

sjökrigsskolans tre högsta klasser benämnas 

Flottprogram. ·Enligt uppgifter i ryska tidningar har re
geringen utarbetat ett nytt tlottprogram till en kostm1d af 
fiO O milJ. rubel (1,15~ mill. kronor). 

Följande fartyg äro afseelda att byggas: 

12 Dreadnoughts till en kostnad af omkring 400 mill. 
rubel (7()8 m ill. kronor); 

20 jagare (l 000 tons, :35 knop) till en kostnad aJ mer 
i'm l O mill . rubel (384 mil!. kronor); 

40 transportfartyg till en kostnad af omkring 100 mil!. 
rubel (192 mill. kronor); samt 

etl icke angifvet antal kanon- och undenaltenshåtal'. 
Fartygen afses att byggas å ryska varf. 

Furbandsindelning. Undervattensbåtarna l\Iakrell, Okunj, 
Pcska rj och Stcrljad med transportfartyget Chabarowsk såsom 
moderfartyg skola bilda en undenattensbålsdivision i Öster
sjön . En andra eliv ision bildas d~irshides af unclenattensb[l
larna ;\iinoga, Akula, Krokodil, Alligator, Kajman och Drako11. 
I Svarla halvet bildas en division af undervattensbåtarna 
I\arp, Km·ass, Lososs och Sudak med transportfartyget Pen
dcraklija såsom moderfartyg. I Stilla hafvet bildas ett cli
Yisionsförband af unclenattensbåtarna Som, Schuka, Bitschok, 
Kcl'al, Ploha, Paltus, Asjotr, Kasatka, N'alim, Felclmarschall, 
Gra [ Scheremetjefl', Skat oeh Delfin med transportfartygel 
Xenij a såsom moderfartyg och unclenattensbåten Forell i 
resen'. 

Norge. 

Öfverstyrelsen. Begeringen har för stortinget framlagt en 
propos ition om förändring i marinens öfyerstyrelse. 

I likhet med 11Yad föregående år för armen fastslogs 
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röreslås all följande ärenden afgöras ar kon u n gen i komman<lo

vi\g : 
l) .Mobiliseringsplaner, lörsYarsplaner och instruktioner 

l'ör hligre chefer. 
Alla andra ärenden skola hänföras till mil i bira regerings-

~·trenden. 
2) Beordrande ar marinens officerare till Yildigare poster 

nncler krig. Förut har samtliga oflicerare fördelats till tjii.n

.ster af kommenderande amiralen. 
Kommenderande amiralens ställning såsom chcl för ma

rinslyrelsen föreslås skola upphöra. Han skulle dock kvarsl~'\. 
såsom försvarsdepartementels närmaste sakkunnige rådgifnue 

i militära spörjsmåL 
Amiralstaben bibehålles sftsom egen institution med en 

amiral såsom chef och med <len nuYarande personalen [ör

stärkt med 2 officerare. 
Både kommenderande amirals- och amiralslahsche[she-

faltningarna föreslås skola besättas med konteramin1lcr, hYilk~l 
skulle beordras af konungen i statsråd alt tills Yi<lare fönalla 

sina ämhelen. 

Personal. FörsYarsdepartemenlet har, med uttalande af 
sill heldagande att en så framstående och duglig officer som 
amiral Börresen ser sig föranHtten alt hunna tjänsten, beYil
jat amiralen afsked från och med den 15 mars med rätt atl 
kYarsltt :\ la suite i marinen intill uppnådd pensions:"1lder. 
Samtidigt har ~lldste kommendören, f. d. försYarsministern 
Dawes, heordrats alt tillsYidare tFinslgöra såsom kommende
rande amiral och chef för marinestyrelsen och näst äldste 
kommendören Berglund har beordrats aU tillsvidare tj~'mst

göra såsom chef för am iralstabe11. 

Ö{ningsprogram . Ölningsprogrammcl [ör i år omfatt<tr 

bufyudsak följande: 
Kanonbåten Fritiol för örn i ng med · kaeleller [rån mi(ltcn 

ar maj till utgången af september. 
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2 pansarfartyg för rekrytöfningar, stambesättnincrsöfnin-
gar och sjögående öfningar l maj 1910-:30 april 191"'1. ' 

Torpeddivisionsbåten Valkyrian, lyra J :a och sex. 2:a 
kl ass torpedbåtar för sjögående öfningar från 1 juli till ut
:.J mgen af september månad 1910. 

- l de sjögå<inde öfningarna deltager dessutom under 
1 1 

2 månad jagaren Draug. .Jagaren Troll afses för proftu
re r under l månad. 

-· UnderYallensbålen Kohhen skall användas för ut
bi ldn ing af personal under hela året 1 maj 1910-30 april 
1\lll. 

- Skjutskola, torpedskola och hdälsöfningar skola un
lkr 1 Dl O afhållas Yid marinen. 

Danmark. 

De nya torpedbutama. Af de i tidskriftens G:te 
l DO! J omtalade, till byggnad anbefallda 6 torpedbåtarna 
l'll hyggas hos Yarrow i Glasgow och en hos Schickau 

häl te 
skall 
i El~ 

bin g. Af de öfriga 4 skola antaoliaen ') b b -

Ya rl\·et och 2 hos Burmeister och Wain. 
hyggas på örlogs
Lewranstid.cn för 

dl' hftda förstnämnda ~ir 14 månader. 
Torpedbåtarnas deplacement skall yara n:'\ gol öfYer 200 

lons, langden 5() m., farten 27 knop. Maskineriet af turhin
~ys lcm med tYå propellrar skall kunna uheckla 4000 häst
kra fter. Bestyckningen blir fem torpedtuber och ty:'\ 75 mm. 
kanoner. l) · t "[" ·11 1 n se · uppg1 Yes l1 cir (a fiOO,OOO kronor per håt. 

' Tyskland. 

Ma teriel. Slagskeppet \Vestfalen har Yid en proHur lll)l)-
ni'tl l 'JO 1 1 ( - ' 4 mo p kontrakterarl fart 19 knop). 
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- Torpedbåtarna G 174 och 183 hafya sjösalls å resp. 
GcrmaniaYarfyet i Kiel och Vukmwarfwt i Stettin. 

- Tyskland har för närYarande 14 underYattensbåtar 
fiirdiga eller under byggnad. Våren 1912 \"~intas 24 båtar 
Yara färdiga. 

- De små kryssarna Königsberg och Dresden hal\a 
under. minutläggning kolliderat i Kielerbukten. Den förra 
rammade därYid den senare i sidan så att enligt förljudande 
ansenliga skador uppkommo. 

Personal. Chefen för >> Hochseeflotte)) Yiceamiral Yon 
Hollzendorff har berordrats till amiral. Till Yi ceamiraler hal\a 
herordrats chefen för kryssareskadern konteramiral Ingenobi 
och departementscheferna i Reichsmarineamt kon teramiralerna 
Pasellen 'och Hollmann. 

Diverse. Sedan tyskarna på 1890-talet arskalfal torped
nälen å sina fartyg , hafya de nu sett sig nödsakade aU åter 
införa dem, och i <len nya hudgeten begäres för delta ända
m ål 6,000,000 m a rk. Anledningen till detta sleg är ökningen 
af torpedernas skottYidd, deras större träJfsäkerhet och ökade 
explosionskraft ~ assau-klassen förses r edan med sådana nät. 

- På grund af trådlösa lelegraJ1ens framsteg har ma
rinministeri et från och med den l januari HllO indragit ma
rin ens hrefdufYeYiisen. 

England. 

Personal. I och med befordran af caplain Beatly till 
konleramiral Yid 3\l års ålder har England fåll s in yngste 
amiral sedan Hoclney och Keppel. Sin tidiga befordran har 
Beatty sitt dellagande i Nilexpeditionen 1896 oc h Boxarupp
roret i Kina 1898 att lacka. Yid sin befordran till Comman
der förbigick han :~% framförn1 rande och Yid sin befordran 
till cap lain 200 sådana. 
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SlagskeJ!]J och kryssare. De fyra extra Dreadnought
far tygen å 1909- 10 års program haf\·a erhållit följande namn : 
en dreadnoughtkryssare, att b yggas hos Vickers, Princess 
H.oyal, och de tre slagskeppen, som skola byggas hos resp. 
Arms trong, Bearclmore och Thames Iron 'Vorks, Monarch, 
Conqneror och Thunclerer. 

- Fyra kryssare a[ förbättrad City-typ, som för n~ir

yarande äro under byggnad skola henämnas Falmouth, Dart
moulh, 'Veymouth och Yarmouth. 

- slagskeppet Collingwood har Yid sin proftur nått 21,:, 
J,nops fart (8 timmars prof). 

- Kryssaren Bellona nådde Yid sin proflur en m aximi
fa rt [l f 27 ,s knop. 

Torpedfarlyg. Torpedkanonb åtarna Circe, Gossamer och 
An lelope inrättas till svepningsfartyg. För detta ändamål 
bor ttages torpedhestyckni n gen, under det att artilleriet bibe
hå lles. 

· - De såsom ersållning för Blackwater och Lee inköpta 
jagarue skola benämnas Test och Stour. Deras deplacement 
i'u· ;);)Q tons, farten 25,3 k.nop. 

- Den 7 :e undenatlenshåtsflottiljen, bestående a[ under
' a ll ensbå tarna C 21 till C 30, under eskort af moderfartyget 
\' ulcan och Scouls, Forward och V\Tizarcl ha [ya utrört en di 
slansfärd Portsmouth- Dundee. HärYid tillryggalades elen 
;)12' långa Yägen på ö() Limmar, d. Y. s. med en m edelfart 
af \l, 'i knop ulan :mclra missöden än att C 28 till följd af 
maskinskada under l 1/ 2 Linune m åste bogseras a[ Vulcan. 

Haveri. Jagaren Eden löpte den 28 j anuari under snö
storm upp på elen nya Yåghrytaren i Dm·er och kom snart 
i et t ytterligt kritiskt läge. Besättningen räddad es med rakel
:l[lparal. För att icke far tyget skulle arbetas sö nd er mot ste
narne borttogs artilleri, torpedbestyckning och alla tyngre före
llli\1, bYarefter det sänktes genom ventilernas öppnande, sf1 
all enllast skorstcnarne syntes öfver Yaltnel v id högvatten. 
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Den ;-H) januari upplogs jagaren och infördes till DoYel'. Den 

skall repareras i Sheerness. 

Artilleriskjutningar. Följande b~ista resullat m eddelas 

l'rån ?lfedelhafsllotlans ))gunlayers test)). 
====:====-; 

l Medeltal pr 
tons 

Skott. Trä fr. el!. kan. o. min. 

1 Sko~ Träff. 

:lO,'i cm:s kan. Exmouth ··· ······· ····· l() (j 2,\H l 1,00 

26,,b )) )) Triumph ............... lO 2 2,GG 0,50 

23,± )) )) Aboukir ... ... .. .. ..... 11 Q 2,75 1,:25 

1\l,o )) )) Triumph ... ... . ..... .. . 109 ;JO 4-,±± 2,0± 

1 Ö,O )) )) Exmouth ............... 9K G3 8,17 5,:2:] 

12,0 )) )) i\fedea .................. -i\) 2\) 8,L7 4,83 

J(olonialmarin ema. För alt fönerkliga i häfte G år 1909 

al' Lidskriften omtalaclt Jlollprogram har australiska regeringen 

ttpptagit ett lån på ()3 1/ 2 mil!. kronor all amorteras på Hi 

~'l r. Härför skall i likhet med engelska amiralitetels (örs lag 

anskaJfas 1 pansarkryssare af Indomitable-Lyp, :l jagare al 

l'örb ~iltrad RiYer-Lyp och 3 tmderYallensb å tar. 
- - Äl\·en i Kanada föreslår regeringen för parlamentet ett 

llotlprogram till en kostnad ar 5'21/2 mi lJ. kronor och omfat

tande 4 kryssare af Bristol-typ, l kryssare af Boa(li cea-Lyp 

och G jagare. Fartygen a[ses att byggas i Kanada. Opposi

tionen förordar amiralitetets förslag eller en sjöstyrka i likhel 

med elen för Australien antagna. 
- Det förs ta för kolonierna byggda fartyget, den ans tra

J i ska jagaren Par~nnatla , sjösalles den \) februari h os Fair

li eld . 
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Frankrike. 

Personal. Bestämmelserna för intr~ide i sjökrigsskol aJt ' 

hah·a ~indrats. studentexamen fordras för inträde. ;\iuntlig 

pröfn ing i franska, latin och geografi bortfaller. Af historia 

rord ras endast tiden efter 18lf). Examen skall afläggas i tyska 

och engelska m ed företräde för det senare språket , samt i 

högre matematik. Inträdesåldern är lG--19 ftr den l januari 

de t ru·, j nträde sker. 

Materiel. Planerna för dc nya Dreadnought-slagskeppen 

haJ\a n u framlagts. 
Deplacementet skall Y ara 2:3 4G7 Lons, d j upgåendel \) m. 

Art illeriet består af tolf 30,5 cm:s kanoner, placerad e i 

+ d ubbeltorn midskepps, af lwilka lYft upphöjda, samt i 2 

cl ubbeltorn borelYarts å samma spant; tjugotYå 14 cm:s kano

ner, af llYilka 18 i grupper om tre placerats i en centralkase

matt och de öfriga fyra förlagts akterut. Torpedbestycknin

gen hestår af 4 hredsidetuber. Slörsta pansartjocklek :1 gör

delpa nsar är 270 mm., å :-HJ, G cm:s torn och å stridstorn ;-JOO 

mm. E LL särskild t underYattenspansar under gördel p ansare l 

skall skydda maskin er, pannor m. m . Dubbla pansarelilek 

in läggas. Farten skall bl il\a 21Lj 2 knop. Slörsta aklions

ra(lic Yid 10 knop bl ir 8410' . · Besättningen skall utgöras al 

--l-R ofiicerare och 900 man, 
-- T\'å jagare :\ 460 lons att byggas enligt H)1 O å rs 

program och i Hochefort skola henämnas Enseign e Henry 

och Aspirant Herb ert. 

- Unclenallensbåten Archimede om ~~~ lons har Yid gfmg 
un der vattnet uppnått 15 knops fart. 

-- I Sherbourg förlagda underYattensbåtar erhålla appa

ra ter fö r underYattenssignal ering. 
-- Pansarkryssaren Dupuy de Lcnne, pansardäckskrys-

-;aren Galilee, jagaren EperY ier och torpedbå larna 1-!ö och 172 

hafya s trnkits från fartygslistan. 
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Holland. 

Budget. Marinens budgel för år 1910 slular på 30 milJ. 
kronor. Marinministern föreslår hyggande af LYå jagare för 
kolonierna, en undervattensbå t, tyå minfartyg och ett herg
n ingsfar lyg för underYattensbåtar. 

Italien. 

Budget. Budge len för örlogsmarinen för 1910- 11 be
löper sig till 1ö2,± milJ. lire (111,7 mill. kronor) eller 7,2 milJ. 
l i re m er än föregående tn·. Ökningen är afsedel att begagnas 
lill farlygsbyggnad, kusthefästningar, förn"tds komplellering 
m. m. För nya rartyg sk ola mwändas :14,4 milJ. lire, lwaraf 
11 mill. lire på extra ordinar ie budget. 

- Den under 7 månader för aktiY tjänst afsedela eska
dern skall omfatta de sex nyaste slagskeppen , de sj u nyasle 
pansarkryssarna och dc h å nyaste pansardäckskryssarna . 
Esknclern skall delas på fyra diYisioncr. 

Materiel. slagskeppet Homa har Yid sin pronur uppnått 
n knops fart. 

- Begeringen har för a rsikt aU låta bygga fyra torped
hMar fö r lull- och liskeriheYakningstjänst. Vid krigstillfälle 
skulle dessa torpedhå lar tillfalla kustförsYare1. 

- Det gamln slagskeppet Ruggiere di Lam·ia har ut
rangera t s. 

Österrike. 

Jlfaleriel. En petroleumtransportångare Elclka på '2 370 
lons har inköpts för marinens räkning. 
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- De gamla torpedbåtarna n:ris 15, 21, 2-l, 2G, 28 och 32 
ha h·a u trangerats och skola mwändas såsom h am nfarlyg. 

Förenta staterna. 

Budget. Budgetsförslaget för marinen b elöper sig lill140 
mi lJ. dollars (ö22 mill. kronor). Enligl förljudand e torde 
cmellerlid budgetsförslaget 'blifya afseYärdt reduceradt i par
la mentet. Af till byggnad föreslagna 2 slagsk epp och l Yerk
slads (artyg torde åtminstone ett slagskepp om inle r ent a[ alla 
l re fintygen hl i [ya strukna. 

Förbandsindelning. I och med Förenta Staternas ökade 
poli tiska intressen i Ostasien har man sett sig nödsakad aU 
ii nd ra förhandsindelningen för marinens fartyg och skapa en 
siirsk il<l oa(hiingig flotta i ostasiatiska farYatlen med Filippi
nerna som bas. Hädanefter lord e därför indelningen i hul'
n tdsak bli ha följande: 

a) Atlantiska floHan : 
s lagskeppsfloHan jiimte erforderligt antal kryssare ; 
h) Stillahafsllotla 11: 

tY å pansarkryssardiYisioner ; 
c) Asiatiska ll otta n : 
pansardiickskryssare . och kanonbåtar m e< l en pansar

kryssa re såsom tlaggsk cpp. 
lln der flottorn a Sli:illas ä fven för kusl[ÖrSYarcl arsedda 

lo rpedb :l ls- och undcrYallensh å lsHottilj er . 

Jfaleriel. Slagskcppel lndiana skall p tt försök förses med 
en fartygsbroms (sys lcm La Coste). TYå under Yallnet h c
!inlliga hromsYingar (2 X 4 m eler) falla Yid en tryckning l'ri\n 
bryggan ut på ll\·ar sida af fm'lyget och sk ola Yid h ög rart 
kunna s toppa 1arlyge t på mindre än en f'artygs li'mgd. 
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Japan. 

Bndget. Budgetsförslaget belöper sig lill 7G milJ. yen 
(141 mill. kronor) eller 4 mill. yen (7 1 j 2 milJ. kronor) mer 
i1n :1 1\)09 års budget. Ökningen faller hufyu<lsakligen på öf

niugar och löneregler ingar. 

Förbanclsindelning. En ny indelning i eskadrar har ny

l igen utförts enligt följande : 

I. Eskadem : 

Slagskeppen: ~Iikasa, Shikishima, SuYo (Pobjeda), Sa
gami (Peresvjel), lvami (Orel), Hizen (Retvisan). 

II. Eskadem: 

Pansarkryssaren \'akuma, kustförsvarsfartygen: Okino-
shima (Apraxin) och ~1inoshima (Senjavin); scouten Yodo. 

III. Eskadern: 

Pansardäckskryssarna: Akaschi och Suma ; kanonbåtarna 

F uschimi, Sumida och Uji. 
Öfriga fartyg ligga i resen·, större delen med endast :w 

procent a( sina besättningar. 

Olyckshändelse . .Tagaren Inazuma har vitl kollision med 
en handelsångare gått under. Vid sammanstötningen döda

des 2 och sårades :3 man. 
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Litteratur. 

Ryska armen 
Pycerma ApilliH 

1 
(C- tLal sbetecknillg: Rl'tsskaja·:·') Armija) 

ar namne l på en l i Len handbok, nyligen utkommen på Biclc
reld s förlag i Freiburg (Baden), hvilken hok, skrifven på ry
sk a språket, är förfatlad af professor R. Palm i Berlin. 

Boken Yill, såsom i företalet anges, tjäna följande ~inda
m :'\1: >> all giha n~1gra nyttiga upplysningar om den ryska ar
mc'·n och fö relrädesYis att vara en lämplig hjä lp för de nt
li.mdska militärer, som önska studera det ryska språket i all
män h el och dess militära · facksprtll~ i synnerhet, med dettas 
mångd ar tekniska termer och . onh-~inclinganl. 

Om denna handbok emellertid, dels på grund af det 
språk, på hvilket den iir skrifyen, dels på grund af dess ule
~l ulandc Ian<ltmililära innehåll, ej torde bli någon spridel lit
lerat ur bland denna tidskrifts läsare, så fyller den fön-isso ett 
li"t nge k~indt behof för dc milih1rer, som med unelerbygg
nad i r_yska språket dels önska öka denna kunskap, dels vilja 
liira känna den ryska armen och dess institutioner. För båda 
t lessa m ttl är denna l illa handbok ett utmärkt medel - In· ad 
kla rhe t i frams tällningen och reda i uppställningen angår, är 
den m önstergill, 11Yilket torde göra elen gifven såsom läsebok 
i ryska språket vid al la krigshögskolor för dem af eleYerna, 
som passerat de första lärostadierna i detta språk. 

Alt uppgifterna, som meddelas här, Yerkligen äro aulen-
--- --

·~· l B okstafven u uttalas sflsom det svenska o-ljudet. 
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tiska, därför borgat: dels alt boken stöder sig uteslutande J)å 
ofllciclla ryska källor a( senaste data, dels all den är förfat
lad i samarbete med generalstaben. 

Vi göra här nedan några utdrag af mera allm~int in
tresse. Boken börjar med en inledning om krigarens upp
gift och om den trohetsed, genom hvilken den ryske krigs
mannen får svära att kämpa för denna sin uppgift. 

>>CoJt'laTD eeTL c.1JTlt foey;J.8prr n 0TC'leCTBa» - hans mål år att 
(SållLliLtt jestj slog<\ Gaso darja i Atetjestva) 
i::ioldaten är tjänare :Majestätets och Fäderneslandets. 

beskydda dessa tör landets yttre och inre fiender. T\färklig 
i"tr äf\·en den trohetsed, som lwarje rysk soldal få r aOiigga vid 
sitt inträde i tjänsten och dessutom eller fyra m ånarlers tjänst
göring, hvilken trohelsed han får svära 

rra HpecT'L Cnarl!Te:rn H H<c CBn'r'OlJ'h EmrHn'.·rirr 
(na krestje Spa~i 'telj a i na Svjatå'mn1 Eva'nngelii ) 
på kors Frälsarens oc h på det Heliga Evangeliet! 

Efter en kort redogörelse för krigarens allmänna plikter 
i sin tjänsteutöfning, framhålles slutligen, a lt symbolen, för 
hvad den enskilde krigaren och i allmänhel h ela regementet 
bör hålla dyrl och kärt, är dess fana; för elen skall ll';arje 
sann krigsman strida till sista hJoelsdroppen - med ell ord: 

3 HaWI 6CTh IIO;IJiOB1U1 CBHThl!IIT 

(sni'tmja jestj pållkåva'ja svjaty'illjaf'·) 
fanan l\r regements- helgedomen. 

Följande kapitel innehåller en redogörelse för grader och 
gradbeteckn ingar i den ryska armen jämte heslämm elser för 
titulerandet af ol'ficersgraderna. Här finna Y i del för oss egen
<lomliga förhållandet, a ll en officer ej ti tuleras med sin mili
l ~tra lilel, utan för skilda grader ftnnes en gradskala af olika 
till tal ända från gen2ralcrs: »Ba.rne BMcot;onpcr;orxo.:urrc:r~>cmo» ända 

(V a' eh e Vyisåkåprevåssh ad i ' teljst"dt) 
Ers Excellen~ 

n cd till u n <lerlöj t n an lers tilltalstitel: »B 8m c B:mropo;:~ie» . 
('Vfl.'che J3lagårå'clie) 

Ers vhlborenl1 et. 

T de nårmast följand e afclelningarne ftlcrJinnas kortiat-
-----

·:·:') yi nttdas hastigt efter bvaramlra såsom ett ljud. 
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tade redogörelser för värnepliktens grunder, för a rmens skol
utbildning sam t befordran. 

Följer så en likaledes kortfattad afhandling om arme
organisationen , Yederbörligen uppdelad på underafdelningarna : 

»n·.Bxo-ra, mmaJiepin, apnr:mcpin» samt ingenjörtrupper och 
(Pjechhå'ta) (Kavallerija) (Artillerija) 
In fanteri Kavalleri Artlller.i 

landsstorm. Kapitlet slutar med en summarisk tabell öi\·er 
den ryska armens fredsstyrka, allt som all t uppgående till 
1 250 000 man. 

De 1Yå nästa kapitlen afhanclla arm ens förYaltnino·s-
"' "~isende samt olika truppers uniformering. Här rå yi elen an-

märkningsvärda upplysningen, att »i krigstid alla Yapenslag 
och alla grader af dessa skola bära uniform a{ samma färg 
oeh mönster --- den skillnad, som förefinnes i Yissa detaljer, 
iiro ingalunda i ögonen fallande och ej märkbar på liingre ar
stand.» 

Härefter ägnas följande afdelning å t en heskrifning ar 
lruppernas beväpning och utrustning. Försl då en korl hc
skri f"ning på det ryska geYäret: »Brmmnr;a» (Vi nnlå'fTka) samt 
h~1i\ u_dprinciperna för geyärseld och dessa principers Lillämp
nmg 1 praktiken - clärcl'ler en redogörelse för spcciah apnens 
IJeY~ipning . 

E fter detta upplager clt nyll kapitel en tabell ö1\'er lön e
f"i~rmåner för de olika officersgraclerna, all t ilrån generaler, m ed 
s1na 7,1-100 rubel (c:a 14,500 kr.), i'mda ned lill lön en för en 
lll~derlöj lnant, rro;:~uop)"JUK&» (paddpånHlchick): 1)40 rubel (et 
1 ,uOO kr,) Sedan löneförmånerna för underofficers- och man
skapsgraderna blifvit omlalacle, går ämnet in på den inre tjän
sten, och bestämmelser ges här, huru menige man bör förhålla 
sig Y id olika tillfällen i tjänsten. Här omtalas ~i{\-en töreskri f
lnna för hälsningar vid tilltal och honnörsgöring. 0: iir t. ex. 
L' Il kap len hälsar sin trupp, skall denna svara: 

» 3Jq:laBili "'w .1aem> B a III <' Br.rt·or'"fi:r;u·ojJOilie)) 
(Sdr:'tvija cheliLjcrn Va'che Vyi~äkåblagårå'die) 

Gud b ev are Ers H ögvälborenhet. 
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H vad angår honnörsheslämmelser, finna vi, all ))hall och 
Iron[)), >>C'I':l ii OBn~ l, uo t]lpoHnl> ej endast Lillkonuner medlc1nuwr 

(Stanåv ja'ss vå frå'nnt) 

<t l" del kungliga huset, utan Mven i Ijånslen generaler och ami
raler, garnisons- och regementschefen , sam l stabsofficerare från 
samma regemente - della senare naturligtvis endasl af me
nige man. Efler dessa upplysningar följer ett kapitel, ägnadt 
;\l garnisonstjänsten, sa m l därefter et l, behandlande allmänna 
slrafilagsbestiimmclser. 

Så följer elt c:a 20-sicligl kapitel , angående det vildigaslc 
ar cxercisreglemenle1, indelad l i enskil<l utbildn ing, exercis p<1 
led, i pluton och kompani. Vi åtcrfinn:1 här kommandoorden 
för alla rörelser i sluten ordning samt för dem i spridel ord
ning ~i nda från ))B·r. aTal;y- lillcpö;n,b> ~inda till >>Ha3a;n,!>> 

(F-atitko = fperjå'dcl) (Nas>tdd) 
Till anfall - framåt 'L'illbakal 

Kapitel XIV innehåller föreskriHrr för fålttjänsl i allm~in
ilel och rekognoscering samt dispositioner för bevakning un
der hvila i synnerh et. 

Den lill a sakrika och ulmärkt redigl skrifna boken in
nehåller till slut en afhandling om ol ika Yapenslags anY~in
danclc i strid sa ml några lärdomar lör soldaten, nyttiga för 
honom alt ihågkomma, då han går ti ll str iden. 

En a r dessa påminnelser lyder sålunda: 
Cam:, norn0<1 n a TOB:lj)lflll<l m,rpy•rm"r! >> 

(Såm. pågibåj, a tav>trischt~cha vyirotschåj) 
Själf stupa, men kamraten Täcldal 
Som ett generellt omdöme om denna handbok ö[\-er ry

ska a rml~n må till slnt s~igas, att om den Yisserligen endast ger 
de allra viktigaste upplysningarna i sitl fack - och mera till
J<'\ler jn ej dess volym, som ~u· ungdär lika med vår fiollas 
)) HekrytunderYisning)) (U i\1 P: I B) - så ger den också dc 
viktigaste upplysningarna. För del ringa priset, endast :l 
mark, inbunden i ett vackert klotband, km1 den sålunda sii 
gas gi[ya OYanligt god valuta. 

A. E. Biörklund. 

- ]9!)-

Förteckning 
ä de böcker, hvilka under år 1909 tillförts J{ungl. Örlogs

mannasällskapets bibliotek. 

Gylden, H. 'l'raite analytique des Or bites Absolues lles lmit Plane to::; 
Principales. 'l'ome II. Stockholm 1908. 

Åkerblom, F. Bulletin mensuel de l'Observatoire meteorologigue de 
FL'niversite d'Upsala 1908. 

Timberg, G. Populär meteorologi efter nyaste forskningar. Stock
holrn 1908. 

Lecky. \V rinkles in Practical Navigation. Lonelon 1908. 
.Inspektion des Bildungswesens der Marine: 

Leitfaclen filr elen Unterricht in der Navigation. Berlin 
1909. 
Leitfaclen filr elen Unterricht in der A1-tillerie an der Ma
rineschule uncl au Bord des Artilleriesohul~chiffes. l. 2. 
3. Teil. Berlin 1906. 
J_,eitfaclen .fi.ir elen Unterricht im Schiffbau. Text, Atla::; 
und Tabellen. Berlin 1908. 
Leitfaclen fi.'lr elen Unterricht in eter Maschinenkunde an 
·der Kaiserlichen :Marineschule. Text und Atlas. Berlin 
1907. 

Dick, C. Leitfaden der Seemannschaft. Berlin 1909. 
Hägg, A. Lärobok i artilleri. Stockholm 1908. (Gåfva). 
Lindsström, C. Lärobok i artilleri för Kungl. s jökrigsskolan. Stock

holm 1908. (Gåfva). 
Noalhat, H. Torpilles et Projectiles automobiles. Paris 1908. 
Sueter, F. The Evolution of the Submarine Boat, Mine ancl Torpeclo. 

Portsn10uth 1908. 
Field, C . The Story of the Submarine. Lonelon 1908. 
Andreen, E . och Holst, H. Elektriciteten. Stockholm 1907. 
Elfving, C. starkströms-elektroteknik. Stockholm 1909. 
von Horn, G. Svenska sjötåg under 1500-talet. Stockholm 1908. 

(Gåfva.) 
Tidskrift i Sjöväsenclet. 13 



- 196-

Unger, G. Illustrerad svensk sjökrigshistoria. 1:a delen omfattande 
tiden intill 1680. Stockholm 1909. (Gåfva.) 

Corbett, J. S. Siguals and Instructions 1776---1794. London 1908. 
Tanner, J. R. Catalogue of the Pepysiau :M:anuscripts. Vol. III. Lon

don 1909. 
Amery, L. S. The Times History of the vVar in South Africa 1899-

1902. Vol. V. VI. VII. London 1907-1909. 
Klado, N. L. Sjökrigshändelsema under rysk-japanska kriget. Öf

vm·sättning från ryskan af H. Elliot. Stockholm 1909. 
Kleen, R. Kodificerad handbok i krigets lagar. Stockholm 1909. (Gåfva.) 
Hewett, W . W. Order Book for Executive Officers of the Royal 

Navy. Portsmouth 1900. 
Balincourt Les Flottes de Combat en 1909. 
Jane. Fighting Ships 1909. 
Nauticus. 11. Jahrgang. 1909. 
Brassey. T he Naval Ammal 1909. 
Reglemente för m arinen. Del II. Sjötjänstgöringen. 1909 ~trs upp

laga . 
The Jane Naval vVar Game. Naval set. 

Bibliotekarien . 

- 197-

Innehåll i åtskilliga maritima och krigsvetenskapliga 
tidskrifter år HHO. 

Artilleri och handvapen. 
:\fachine Gun Tactics in our own and other 

An11ies .................. ___ .......... .. ... .......... .. 
11reigeschi1tzti.1rme .. ...... . ... ... ... ... .. ... ... . .. . 
·eue Zielmeth ocle flir das Gewehr .... ...... . . 

Les conclitions de service des projectiles, 
Le can on de 34 cent imetr es ...... ___ .. ... . __ _ 

Progres de l 'artillerie en J 908- 1909 ....... . . 
!•'i eld Forges an d Farriery .. .. ....... . ...... ..... . 
rhe Pield Gun of 1909 ......... ······-· ---- ---- · 
The Employm ent of JI/Iachine Guns in th e 

Field .. .. ..... ... ...... ... ... ... ...... ... .. ... ... -- .. . . 
C·ter die St abilitä t r auchloser Pulversorten 
Nmokeless povvder .......... . . .. ... . ..... . .. . ........ . 
<\;terrikisk-unger sk a fältart illeriets nya bat-

ter ivinkelmätar e och dess användning .. . 
"ki utstatistik fö r tungt artilleri . .. ... .. . ..... . 
. \.sikt:> r angående l ufLtorpet1eus betydelse 

~ as om krigsvap en ...... ........ ................. . . 

strategi och taktik. 
'l'he Importance attach ed to movement in 

Tapanese t actics ... . .... . ...... ... ........... .. . .. . 
C·her die Entstehung und Verwertung see-

kriegsgeschichtlicher Schilderungen ..... . 
<'o a~ t Defences of German y ........... . ....... .. 
\ar hufvudstads nya flottstation ..... . ... ... . . 
l\ Ol11})aniet i skog ................ .... ........... . · · · 
Ilie Bedeut ung des Ausbaues von Pearl 

Harbonr als Hauptfiottensti."tb:punkt der 
allle rikanischen :Marine ..................... .. 

s jökrigshistoria m. m. 
Ilie Heeresrefornt Preussens von 1859 und 

J . R. S. I. , s id. 34. 
~l. G. S., sid. 140. 
.M. R. , sid. 275. 

:;\L d. l. F. n:r G, sid. 3. 
R. .YI. del 184, sid. 104. 
J . R. A., sid. b04. 
J . R. A., sicl. 511. 

J . R. S. I. , sid. 214. 
1\1.. G. S., sid. 269. 
S. A., sid. 141. 

A. T., sid. 44. 
A. T., sid. 54. 

A. T., sitl . G9. 

J . R. S. l. , sid. 95. 

JliL R. , sid. 167. 
J.R.A. , (reportsetc.) s.154. 
S. T. H. I. S., sitl. 7. 
I . ~L , sid. 36. 

ni. G. S., sid. 3 18. 

1860......... ..... .. ........ .... .... . .. .. .. ........ .. . ... 1\I. R. , sid. 191. 



- 198-

Seekriegsgeschichte in ilu·en "·ichtigsten 
Abschnitten, mit B eri'tcksi chtigung der 
seetaktik ........................................... . 

Skan~J,a fälttåget 1709- 1710 .................... . 
Dan::;ka standar från konung Fredrik IV:s 

tid ..................................................... . 
H oflexionen i.'tber elen .,,,T ert seekriegsge-

schichtlicher K enntnisse ....................... . 
Die englische Schelele-Expeelition 1809 .... .. 
Old Time Gunnery .. . ............................. . 

Organisation och budget. 

Y ed Aarsskiftet ...... ....... .............. ... ... ..... . 
Reorganisation der Schule fl'tr di e Ausbil

elung von Artilleriospeziali:>ten in der 
französichen Kriegsmarine .................... . 

J~a rthmion du Conseil superienr .............. . 
Die Reorganisation der am erikanischen Ma-

rine ....... ...................... .......... .............. . 
Zusammenst.ellung de1· gesamten SAestreit

kräfte der vVelt (mit Flottentabell) ......... 
L'examen el 'admissihilite pour mecanicien 

principal de 2. el as se .... .................... .. 
Le nouveau progranune Naval ...... ... ... ..... . 
L.es lo is de Defense du Danemark .......... .. 
'fexte du Projet do loi l'onstitution de la 

Flotte .................................. . ............. .. 
L'avancement dans les Epuipages de la 

Flotte ........................... ... .................... . 
La Marine au Parlem en t.. ........................ . 
Generalmajor H. "\Vrangel :> anföramle vid 
remi~sdebatten i Riksdagens Första kam-
mare elen 25 januari 1910 ................... . 

1-l.e::;ervofficerarnes i flottan utbildning .... .. 
Der fight in g engine er ........ .......... ........... . 
Di!" Reorganisation der französis chen Ma-

rineven,·altung ... .... .. ... .......... ..... ........ . 
Die Flottenpläne China s ......................... .. 
N or ges nya härordning .. ...................... .. 
Danmarks nya härordning ....................... . 

Fartygsbeskrifningar, skeppsbyggeri och 
fartygsmaskiner. 

Eine neue Lösung des Schiffsturbinenpro-

M. R., sid. 227. 
I. M., sid. l och 41. 

I. M., siLL 24. 

M. G. S., sid. 2.1 G. 
1\1. G. S., sid. 30il. 
J. R. A., sid. 551. 

D. '1'. f . S., s id . B. 

M. G. S., sid. 174. 
M. el. l. F. N:o 4, si ll . 3. 

11. R., sid . 218. 

M. R. , sid. 235. 

M. d. l. P. N:r 5, sid. f>. 
Y., r;id. 9!J . 
R. J\I. del 184, sid. lf>L 

M. d. L F. N:o 7 o. 8, sid. B. 

M·. d. L F. N:r 8, sid. 5. 
M. el. l. F N:r 9, si1l. 3. 

V. F. , sid. 14-. 
N. T., sid. 3 l och 64. 
M. G. S., s id. 209. 

M. G. S., sid. 384. 
M. G. S., s id . 34;;_ 
A. 'I'., sid. 87. 
A. 'I'., sid. 94. 

hlems ... ... ...... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . 1\i. G. S., s.id. 145. 

- 19!J-

Turhinmaskiner a krigsfartyg ........... .. . 
\ agra synpunkter angitende ångekonomisk 

fartygsdrift och dess kontroll ............. . 
:\ l otorbaaden som Krigs- och Trans portfar-

to j .................................................... . 
:\1 arin-po!a.r-motorn ................................ . 
l ruru snart skall en ångpannelag anses be-

höH ig i Sverige? .................................. .. 
~kcpps byggeriernas v e1·ksamhet i olika län-

t1er under är 1909 ...... ............... ........... . 
Kölhalning ....................... .. ....... . ......... . .. 
~chöpfbagger .. . ..................................... .. 
l lie neuen französi schen :23-!00 t. Schlacht-

~(' hiffe ... ........................................... . 
l "n hac electrique .................................. .. 
)._ \\·ay out of the marine turbine elilemma 
\.ngfärjan »Konung Gustaf y , ................ .. 

_\ utomatiska frigöringshakar för lifb i"ttar .. . 

Navigation. 
l\" ompensation der Krängungsdeviat[on mit 

der Vertikalkraftwage boi Kompassrosen 
von ho hem. Moment .. .......... .. ... ......... .. .. 

Le poin t sans l'horizon de la mer ........... . 
l .i isung von nautischen und takt[sch eu Auf-

gahen dur ch Z eichnung ...................... .. 
l·: i n P limsegelung von K ap Horn .· ... .......... . 
~1 llnnarine signaler ............ .. . ................. . 
K:um Xebel die Kompasse al.Jlenken? 

Meteorologi. 
l Jie Wärmeverteihmg in den Tiefon 1les 
~lillen Ozeans .. . ................................... . 

Undervattensbåtar, torpeder och minor. 

l"udervandsbaaclen mo t panserskib ........... . 
l·~' Service central des to rpill es .......... .... . 
l{t,]e des Batiment::; 'l'orpilleur s Modernes .. . 
l.1· ~ervice des torpilles d'aujoun1'lllli et 

d p clemain ......................................... . .. 
Le ' rorpillelll' Sous-:\Iarin ...................... .. 

Luftsegling. 
l'ri sopgave. Lu:ftskib~teknik .................... . 

'I'. T. (Skepp::;b .), :>id. 2. 

D:o sid. J 8. 

D. T. f. S., sid. Gl. 
T. 11., sid. 31 och Gl. 

'I'. l\I., sid. 48. 

v. }--,. , sid . 20. 
N. T., sid. :23. 
l\ L G. s., s iLl . 2:24. 

l\I. G. 8. , s id. 271. 
Y., sid. 60. 
S. A., sid. 142. 
N. T., sid. 98. 
N. 'r., sid. 121. 

A. J-I., s id. 3() o. 59. 
R. J\I. del 184, ::; id. 5. 

A. H. , sid. 49. 
A. H. , ::;id. 87. 
N. T .. s id. 14. 
M. G. S., sid. o.:l:2~- . 

A. H. , sid. l. 

N. 'I'. f. S., ~id. 3G. 
l\I. d. l. 1 ~ . X:o 6. sid. B. 
R. :\L del 1 8-~ , s id. 94. 

R. :\L do l 184, sid. 147. 
1\I. d. L r. Xo 9, sid. 3. 

:N". '1'. f. S., si d. l. 



- 200-

Aviatik und Marine . .................. . ............ . 
The attack of dirigible Balloons and Aero-

planes ............. ... ................ ... ............ ... . 
The military aspect of dirigible Balloons 

and Aeroplanes ......... ..... .. .......... . ........ . 
Betrachtungen iiber I-Iöhenstandlinien im 

allgemeinen und ihre Anwendung auf die 
astronomische Ortsbestimmung im Ballon 

in1 besonderen ............... . , .................... . 
Aeroplane accidents ................................ . 
A novel american monoplane ................. . 

Gnistsignalering och telefonering. 
>Telefunkens >> nyeste system. for radiotele-

grafi: , Tönende Funke > . ...................... . 
Gnistförsök en från N auenstationen ........... . 

Handelsflottan och kolonialväsendet 
Skibsfarten i 1909 .............................. .. ... . 
Svenska handelsflottan 1909 . .................. . 
Maskinistskolor ............................ . ......... . 
Ett handelsfartyg och dess last i sj ö krig .. . 
Le commerce du poisson frais .... ... .. ....... . . 
Chronique de la Marine marchande ... ..... . 
Tvenne beaktansvärda motioner ....... .•...... 
N avigatiansskolorna .... ................ .. .......... . 
Porhydrametern ............ .. ................. .. .. . .. . 
Transatlantiska expressångare ................ . . 
Nordisk Fartygsbefäls Kongress ...... ........ . 

Sjöolyckor. 

Kollisionen meJlem Krydseren I-Iejmdal og 
den engelsk e Damper Astrakhan .......... .. 

Lloydångaren »Gallia> strandad vid jutska 
västkusten ........ . ............................... .. 

Die Abbringung S. M. Torpedoboot >G. 8\:h 

Samfärdsel. 
The Panama C anal ............................... .. 

Rättsväsende och författningar . 

IVI. G. S., sid. 130. 

J. R. A., sid. 493. 

J. R. A., sid. 497. 

A. I-I., sid. 68. 
S. A ., suppl., sid. 111. 
S. A., sid. 140. 

N. 'I'. f . S., sid. 2ii. 
V. F., sid. 8. 

N. T . f . S., sid. 54. 
T. :M., sid. 25. 
'l'. T. (Skeppsb.), sid. 24. 
V. J<'., sid. 5. 
Y ., sid. 108. 
Y ., sid. 92 och 110. 
T. M., sid. 45. 
N. 'l'., s id. 5. 
N. T. , sid. 8. 
N . T. , sid. 52. 
N. 'l'., sid. 100. 

D . 'r. f. S., sid . 4±. 

T . M., sid. 26. 
M. R. , sid. 271. 

J . R. H , sid. 529. 

Domar i sjörättsmål ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... N. T., sid. 2 o. 48. 
Den nya förordningen angående fartygslan-

temor - en kritik ... ... ... ... ... ... ...... ... . . N. T., sid . 4~l. 
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Diverse. 
England's thr eatened Rights at Sea ....... .. 
Kulinarkedet ................. ... . .................... . 
Stärkeverheltnisse der Anslandflotten 
Die Nowaja Semija-Expedition des I-Ierzogs 

von Orleans im Sommer 1907 ............. .. 
Admiral of t h e Fleet Lord F isher of Kilve-

stone .................................................. . 
Henrik Gerner 
Le eommandement de la mer: Qu'est-ce? ... 
Hurn bör bajonettfäktning vid armen lämp-

ligast ordnas .................................... .. 
Yiil n1ött! ........... . ................................... . 
Auszi'tge au s den J ahresberichten der Bu

reauchefs in der Vereinigten Staaten-
l\i(arin e ................ .. ....................... .. .. 

The Question of the N a vy ...................... .. 
Ou r naval superiority ............................ .. 
A great naval administrator .................... . 
Gymnastikutbildningen inom armen ...... .. 

J. R. S. I., sid. 5. 
N. T. f. S., sid. 62. 
M. G. S .. sid. 180. 

A. H ., sid. 26. 

:M. R., sid. 201. 
D. T. f. S., sid. 83. 
R. M. del 184, sid. 117. 

I. M., sid. 29. 
V. F. , sid. 17. 

M. G. S., sid. 226. 
U. S. G., sid. 45. 
U. S. G., sid. 65. 
U. S. G., sid. 87. 
I . M., sid. 71. 
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Använda förkortningar : 

A. •r. = Artilleri-Tidskrift. 
A. N. G. = Army and navy Gazette. 
D. T. f. S. = Tidskrift for Sovaesen, Dansk. 
E. = Engineer. 
Eg. = Engineering. 
K V. A. I-I. (T.) = Kungl. Krigsvetenskapsakademiens Handlingar (Tid

skrift). 
I ... ::\L F. 
. J. R. S. I . 
J. R. A. 
::\I. el. l. F. 

= La :Marine :Franc;aise. 
= Journal of the Royal United Service Institution . 
= The J onrnal of the Royal Artilleri. 
= Moniteur de la F lotte. 

i\1. R. = Marine-Rundschau. 
::\L G. S. = ::\1itteilungen aus dem Gebiete des Seewesens. 
='l". = N auticus. 
~. T. = Nautisk Tidskrift. 
='l". T. f. S. = Norsk Tidskrift for Sovaesen. 
P. U. S. N. I. = Proceedings of the United States Naval In stitute. 
R. A. = Revue cl'Artillerie. 
R. J\I. 
Ri. 1\f. 
S. A. 
T. H. 
·r. M . 
•r. T. 
U. S. G. 
Y. 
V. F. 

= Revue J\Iaritime. 
= Rivista l\Iarittima. 
= Scientific American. 
= Tidskrift i Militär bälsovård. 
= Tidskrift för Maskinister. 
= 'l'eknisk Tidskrift. 
= United Service Gazette. 
=Le Yacht. 
= Vår Flotta. 

l. :M. = Illustrerad l\Iilititrrevy. 
S. ='l". m. T.K. = Svenska N ationalförcningens mot 'l'uberkulos K Yartals-

skrift. 
A. H. = Annalen der Hydrographie und l\1aritimen ::\Ietcorologie. 
.r. d. '1'. T . = Jahrbuch der drahtlosen 'l'elegraphic unll 'l'elephonie. 
S. T'. H.l. S. = Svensk 'l'i dning för Han del, Industri och Sjöfart. 
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Rustalie ocb till rustning anbefallda sjöstyrkor 
ocb fartyg. 

I~arlskrona. I . r c l,;:ryta.fdc lning. 

Från 16 november till midten af april. 

Pansarbåten Äran. 
Afdelningschef: kommendören N. E. Anckers. 
l·'lrtggadjutan t: löjtn anten A. C. A. Bergman. 
-.:tabsingen jör : mar iningenjören af l :a graden T. G. Knös. 
Ntabsintenc1ent: marinintendenten af 2:a graden M. G. A. Linllahl (till-

lika fartygsintendent). 
l·'artygschef: kommendörkaptenen af 2:a grallen R. IV. Leuhusen. 
-.:<'kond: kaptenen B. R. von Sydo11·. 
Officerare: löjtnanten A. Olsson, 

» O. B. Fåhram:;, 
underlöjtnanten E. D. 'roren, 

S. T. l\Ialmrrvist, 
•r. Darin. 

l·':wtygsläkare: marinbkaren af 2:a graden i flottans reserv V. L. Lnncl
herg. 

Pansarbåten W asa. 
J.<:lrlygschef: kommendörkaptenen af 2:a graden A. T. C. Gyllenkrok 
:-.ekonc1: kaptenen F. G. E. Bergman. 
Officerare: löjtnanten S. F. Dehlgren, 

E. A. F. von Krusenstierna, 
ul1l1erlöjtnanten: A. H. O. Ros, 

I-I. S. Strömbäck, 
G. H. Christiernin, 
•r. O. Almgren. 

Fmtyg~intendent: marinunc1erjntendenten R. H. Berg. 
[.<artygsingenjör: extra mariningenjören E. E. Löfven. 



-204 -

Pansarbåten Tapperheten. 

Fartygschef: kommendörkaptenen af l:a graden H. V. M. von Krusen
stierna. 

Sekond: kaptenen C. G. Nor selius . 
Officerare: kaptenen L. Stackell (instr.-off:r b efälskurs), 

löjtnanten C. E . Måhlen, 
,, S. A. vV allin, 

underlöjtnanten Å. V. H. Grefberg, 
C. J. T. von der Burg. 

Fartygsintendent: marinunderintendenten B. E . Hedman. 
Fartygsingenjör: extra n1.ariningenjören G. J . Bolternstern. 

Pansarbåten Thule. 

Fartygschef: kommendörkaptenen af 2:a graden C. C. Engström. 
.Sekond: kaptenen C. E. L. Lilj encrantz. 
Officerare: löjtnanten C. Åk erhielm, 

N. G. Stephensen-JIIIöller, 
underlöjtnanten F. M. NeumiHler, 

S. T. Graf. 
Fartygsintendent: marinunderintendenten K. G. vV. Syln'm. 
Fartygsingenjör: extra mariningenjören H. Puke. 

Logementsfartyget Stockholm. 

Fartygschef: kaptenen C. H . A. L eche. 
Officerare: kaptenen C. J . Malmgren, 

löjtnanten Å. K. E. L åftman, 
underlöjtnanten B. B. A. Knafve, 

A. E. Biörklund, 
H. J. G. Bager, 
K. A. Laurell. 

Fartygsintendent: marinunderintendenten R. T. O. Lander. 
Fartygsläkare: marinläkaren af l:a graden J. Lagerholm. 

Stockhol.n.'l s be v ärings.afdelning. 

Pansarbåten Svea. 

Afdelningsch ef: kommendörkaptenen af l:a graden G. O. M. af Dgglas. 
Flaggadjutant: kaptenen B. G. von Fieandt. 
Stabsingenjör : ma1:iningenjören af l:a graden Y. T. Schoerner. 
Stabsintendent: marinintendenten af 2:a graden FL I. Dahlg ren (tillika 

fartygsintendent). 
Fm·tygsch ef: komm endörkaptenen af l:a graden G. O. Jlll. af Ugglas. 
.Sekonll: kaptenen A. Prytz. 
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Offi cerare: kaptenen J. H. Söclerbaum, 
löjtnanten H. P . Numa, 
underlöjtnanten S. A. Flory, 

» E. O. Tornberg, 
S. O. Becklnan. 

J:'artygsläkare: marinläkaren a f 2:a graden E. V. A. Boivie. 

Pansarbåten Göta. 
Far tygschef: kommendörkaptenen af 2:a graden H . A. ]\f. Eneström. 
Sekond: kaptenen A. Meister. 
Officerare: kapten en G. S. H. cle Broen (instr.-off:r i befälskurs). 

löjtn anten W. E. K. \ liT. Lilliehöök 
N. E. O. V. Åberg, ' 
H. E. L. Rosen (t. o. m . elen 29 mars 1910), 

unelerlö jtnanten R. O. \ liT allen berg, 
S. A Linder, 
l!'. H:son \ Vrede. 

Fartyg~intenclent: marinunderintendenten E . vV. Z. Öfwerberg. 

Logementsfartyget Freja. 
l·'rntygschef: kaptenen E. Hltgg. 
Officerare: löjtnanten A. G. l\iörner, 

underlöjtnanten H . \Vestman , 
B. Lindgren, 
K. J. )iuhl. 

K.arlsl~ron.a. II. r e krytafdeln.in.g. 

Från 16 feb ruari till midten af m aj. 

Pansarkryssaren fylgia. 
,\fclelningschef: kommendörkaptenen a f l:a graden J. G. Ekelund. 
l·'lnggadjutant: löjtnanten C. L. Lindberg. 
i"'tabsintenclent: m arinintendenten af 2:a graden C. H. F. V. G. Ekman 

(tillika fartygsintendent). 
Fart~·gschef: kapten en C. F. \~'. Riben. 
( lfiiccrare: löjtnan ten I. A. Cassel, 

E. E. Ström, 
E. G. \ Vahlström, 
J. Grönberg. 

l·:mtygsingenj ör: mariningenj ören af 2:a graden A. F. Y. St:\hlberger. 
l· artygsläkar e: marinläkar e11 af 2:a graden E. F. Frick 

Pansarbåten Dristigheten . 
l·'arh·gsclwf: kaptenen A. B. C. J. Lagercrantz. 
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Oliicerare: löjtnanten E. V. H. vVrangel, 
J. Blomberg, 
B. E. von Hofsten. 

Fartvgsintendent: marinunderintendenten O. S. Rheborg. 

Pansarbåten Oscar II. 
Från 23 november till slutet af april. 

F'artygschef: komm.endörkaptenen af l:a graden F. :\J . Peyron. 
Sekond: kapten I. N ordenfel t . 
Officerare: kaptenen E. A. H. Jacohi, 

löjtnanten U. B. Erikson, 
G. N. H. Krook, 
O. H. Rosensvärd, 
E. G. vV. A. von Schoultz, 

undel'löjtnan ten S. Y. Ekstran d, 
O. F . Angelin, 
E. A. Öberg, 
S. G. C. Ulff, 
S. R. P. vVetter, 
R. B. Hillman. 

Fartygsingenjör: mariningenjören af l:a graden L. G. C. Risberg. 
Fartygsintendent: mm·in inteudenten af 2:a graden G. H. Pra,,·itz . 
Fartygsläkare: marinlälmren af :!:a graden A. L. Evander. 

Kustesl~adern. 

Fritn och med 28 april till och me!l juni nu'tnads utg~lllg. 

l;;~]mderchef: k01nmendören N. E. Anckers. 
F'laggacljutanter: kaptenen K. vVester. 

C. O. Hafström. 
Stabsingenjör: n'lariningenjörcn ~f l:a graden I. J. Falkman . 
StalJHintendent: marinintendenten af 2:a graden :i\1. P. A. Lin clahl. 
Stabsli\kare: marinläkaren af l :a graden J. Torgersruud. 

.Il divisionen. 
Divisionschef: kommendörkaptenen af l: a graden H. IV. JI:unilton. 

I~ustflottan. 

Från och med l juli till midten af september. 

Högste befiilhafvare: konteramiralen Vv. Dyrssen. 
:Flaggkapten: kommem1örk<~ptencn af l :a graden H. V. l\J. von J\rusen

stierna. 
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l·'laggadjutanter: kaptenen C. O. Lindsström. 
C. O. Hafström. 

:-:.rau::;ingenjör: mariningenjören af l:a graden I . J. Falkman. 
~talJHintendent: marinintendenten af l:a graden S. F. Lagerholm. 
Stal>släkare: marinläkaren af l:a graden J. Torgersruud. 

Il divisionen. 
Di\·i~ ionschef: kommendören S. J. T. C. Ankarcrona. 
l>iYisionsaclju tant: kaptenen G. S. N. de Broen. 
}livi~ ionsingenjör: mariningenjören af 2:a graden J. E. IGnnman. 
lliyisionsintendent: marinintendenten af 2:a graden E. I V.?.;, Öf~Yerbcr~. 
l )jyj~ionshikare: mari.nläkarestipencliaten T. Ceclerberg. 

III divisionen. 
l)iyision~chef: kaptenen J. C. Schneidler. 
Divisionsingenjör: mariningenjören af 2:a graden O. R. 1\f. T. Björn

stjema. 

l flottiljen. 
Flottil jchef: kommendörkapten en af 2:a graden K. H. A. P. Rosensviircl. 
1-'lottiljingenjör: mariningenjören af l:a graden Y. T. Schoerner. 
l·'lottiljhikare: marinläkarstipendiitten H. B. Hultgren. 

Il flottiljen. 
1-'lottiljchef: kaptenen C. G. Norselius . 
l·' lottiljingenjör: mariningen jören af 2:a graden S. A. Samzelius. 
l·'lot tiljläkar e: marin] likarstipendiaten J . F. Johansson. 

VIll divisionen. 
llivision::;chef: kommendörkaptenen af 2:a graden K. A. Po::;::;e. 
lliYisionsingenjör: extra mariningenjören G. H . Halldin. 
l >iyi,; ionsläkare: marinläkarestipendiaten K . I. E. vVildner. 

Kustflottan och l~usteskader:n. 

Pansarbåten Äran. 
l·'artyg::;chef: kommendörkaptenen af 2:a graden R . \ V. Leuhuseu. 
S,·kond: kaptenen B. R. von Syclow . 
Officerare: kaptenen C. J. Malmgren (A. 0 .), 

N. L. Åkerblom (N. O. och G. 0 .), 
löjtnanten G. E. R. Braunerhielm (T. 0.), 

A. Olsson, 
unelerlöj tnanten E. D. TorEm, 

S. T . Malrnqvist, 
T. Darin, 
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reservunderlöjtnanten J. E. H. Källström, t. o. m. el. 15 juni , 
D. R. N. Ekström. 

Fartygsläkare: marinläkaren af l:a graden J. Torgersruucl. 

Pansarbåten W asa. 

Fartygschef: komm.endörkaptenen af l:a graden A. 'l' . C. Gyllen
krok, 

Sckond: kaptenen F . G. E. Bergma11. 
Officerare: kaptenen J. E. G. Carlsson-Schenström (A. 0. ·1 

löjtnanten S. F. Dehlgren (N. 0.), 
N. Frick, 

underlöjtnanten A. H. O. Ros, 
H. H. I . Strömbäck, 
G. H. Christiernin, 
T. O. Almgren, 

reservunderlöjtnanten E. U . .llfellin. 
Fartygsingenjör: extra mariningenjören E. E. Löfven. 
Fartygsintendent: marinunderintendenten R. H. Berg. 
:F'artygsläkare: marinläkarstipendiaten J. L. Schrödl. 1) 

Pansarbåten Tapperheten. 
Fartygschef: kommendörkaptenen af l:a graden O. U. Y. H. Braman . 
Sekoncl: kaptenen A. H. Gisiko. 
Officerare: kaptenen L. Stackell (A. 0.\ 

löjtnanten O. H . Rosensvärd, 
C. E. :M:åhlen, 
S. A. Wallin, 

unelerlöjtnanten K. G. Hamilton, från och m el1 elen 27 juni , 
A. W. H. Grefberg. 
G. J. T. von der Burg, 

reservunderlöjtnanten E. H. Arvedson, 
J. N. G. Anderberg, t. o. m. den 26 juni. 

Fartygsingenjör: extra mariningenjören G. J. Boltenstern. 
Fartygsintendent: marinunderintendenten B. E. H edman. 
Fartygsläkare: marinläkarstip endiaten H. U. ·wallin. 

Pansarbåten Göta. 

Fartygschef: kommendörkaptenen af 2:a graden H. A. l\r. Enes tröm. 
Sekom1: kaptenen A. Meister. 
Officerare: kaptenen N. E. F. Selander (N. 0.), 

löjtnanten F. T. E. Fevrell (A. 0.), 

1
) Under kustflottan. 
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löjtnanten W. E. K. W. Lilliehöök (T. O.), 
N. E. O. V. Åberg, 

underlöjtnanten R. O. ·wallenberg. 
S. A. J..,inder, 
F. E. I-I. vVrede, 

reservunderlöjtnanten J. E. Hellsten. 
Partygsingenjör: mariningenjören af 2:a graden J. E. Kinnman. 
Eartygsintendent: marinintendenten af 2:a graden i flottan E . W. Z. 

Öfwerberg. 
F'artygsläkare: marinläkarstipencliaten T. Cederberg. ') 

Pansarbåten Thule. 
Fartygschef: kom.menclörkaptenen af 2:a graden C. C. Engström . 
sekond: kaptenen C. E. L. Liljencrantz. 
Officerare: kaptenen C. G. A. Sylvander (A. 0.), 

löjtnanten J. vV. Osterman (N. 0.), 
N. G. Stephensen-Möller, 
J . Grönberg, 

unelerlöjtnanten K . A. Laurell, fr . o. m. den 26 juni, 
F. M. N eumi'tller, 
K. S. T. Graitf, 

reservunderlöjtnanten H. Levander, t. o. m. den 25 juni. 
Fartygsingenjör: extra mariningenjören H. Puke. 
Partygsintendent: marinunderintendenten K. vV. G. Sylven. 
l·'artygsläkare: marinläkarstipendiaten A. M. Bolling. 1) 

Pansarbåten Svea. 
Fartygschef: kommendörkaptenen af l:a graden H. \V. Hamilton. 
Sekond: kaptenen A. Prytz. 
Officerare: kaptenen H. J. Christerson (A. 0.), 

löjtnanten G. A. Wester (N. 0.), 
O. B. Fåhneus, 
H. P. Numa, 

underlöjtnanten I-I. G. H. Enell, 
E. O. Ternberg, 
S. A. O. Beckman. 

l·'artygsingenjör: mariningenjöl'cn af 2:a graden A. :JT. V. Ståhlberger. 
l·'artygsintenclent: marinunderintendenten S. A. Fredholm. 
l·'artygsläkare! m.arinläkarstipendiaten B. S. N m· berg. 

Torpedkryssaren Örnen. 2) 

l·'artygschef: kaptenen H. H. K . Ericson. 

') Uneler kustflottan. 2
) Under knsteskadem. 
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Offi cerar e: reservunderlöjtnanten K . Sköldebrand, 
A. J..~. Anell, t . · o. m. elen 22 juni, 
J. H. Bang-Mekhior. 

Torpedkryssaren Jacob Bagge. 1) 

~'artyg:ochef : kapten en G. de Brun. 
Officerare: löjtnanten ") 

A. H. von Bahr (A. 0 .), 
reservunderlöj tn an ten K. Skölde brand. 

Torpedkryssaren Clas Uggla.') 

~·artygschef: kaptenen D. A. Kraft. 
Officer are: löj tnanten K. G. Bjurner (A. 0.), efter afslutacl kurs Yid ar

t illeri- och ingenjörhögskolan, 
löjtnanten 3) 

r eservunderlöjtn anten J. H . Bang-Melchior, fr. o. i1\ 26 juni. 
Fmtyg:oliLkare: mar inläkar'stipendiaten H. B. Hultgren. 

Torpedkryssaren Psilander. 1) 

~'al'tygschef: kaptenen H. J. T. Krook 
Officerare: löjtnanten A. Örnberg (A. 0.), efter afslutad kurs y jtl ar 

t illeri- och ingenjörhögskolan, 
löjtnanten 3) 

reservunderlöjtnanten A. L . Anell. 
J-'artygsläkare: marinläkarstipencliaten J . F. Johansson. 

Kanonbåten Skagul, 

~'artygschef: kaptenen G. Ekelund, 2 ) 

H .. J. M. 'l' ollsten. ') 
Officerare: löjtnanten J. K. O. Schi1ssler, ' ) 

underlöjtnanten gr efv e K . G. H amilton,') m~dofficer, 
reservunderlöjtnanten P. A. A. Hansson, 

O. A. Borg. 

Kanonbåten Urd. ') 

.Fart-.ygschef: kaptenen T. A. Nissen. 
Officerare: löjtnanten K . O. L. Söderberg, 

C. A. Aspluml. 

') Under kustflottan. ') Under kusteskadern. ~) Kommenderas 
framdeles. 
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Minfartyget Edda.' ) 

}'artyg:o chef: kaptenen E. H. B ergmark. 
Officerare: löjtnanten A. Ottosson. 

K. T. Svenonius. 

Verkstadsfartyget Blenda. ') 

Fartygschef: löjtnanten C. O. Dahlbeck. 
Officer: underlöjtnanten G. Lindström. 
I"nrtygsläkar e: marin läka1·estipendiaten K . I. E. \ ;vildnel'. 

Lasarettsfartyget Verdande. 1 ) 

Fartyg,;ch ef: kaptenen B . :F'. Reuterskiöld. 
Fartygsläkare: marinhLkaren af 2:a graden E . G. Asplund. 

J agaren Ragnar.') 

~·artygschef: kaptenen J. U. Schneidler. 
Offi cer are: löjtnanten S. I. \;lfibom (G. 0.), 

C. G .. Krokstedt. 
nnderlöjtnanten S. A. P lory. 

jagaren Sigurd. ') 

Fartygschef: kaptenen E. Hägg. 
Offi cerare: löj tnanten N. Kilman, 

N. G. Sjöberg, 
r eservunderlöjtnanten H. Levander. 

jagaren W ale. 1
) 

I•'artygsch ef: kaptenen G. R. Sta1·ck. 
Offi cerare: löjtnanten H . K . H. Hertigen af Södermanlan d, 

K. G. P. Dyrssen , 
underlöjtnanten E . A. G. Uggla. 

l jagare. ') 

.Fartygschef: kaptenen S. J. Dahl. 
{lfiicerare: löjtnanten N. R . \ ;If erner, 

unelerlöjtnanten B. B. A. Knafve, 
reservunderlöjtnanten J. N. G. Anderberg. 

Torpedbåten Plejad. 1 ) 

Fartygschef: löjtnanten G. D. vV. Lilliehöök. 

' ) Under kustflottan. 
Tidskrift i Sjöväsendet. 



-212 -

Torpedbåten Altair. ') 

Fartygschef: kaptenen E. E. vVahlberg (tillika divisionschef). 

Torpedbåten Argo. ') 

Fartygschef: löjtnanten A. E. O. Giron. 

Torpedbåten Antares. ') 

}~artygschef: kaptenen A. E . Tyden. 

Torpedbåten Arctures. ') 

Fartygsch ef: löjtnanten grefv e G. C. A . Ehrensvärd. 

Torpedbåten Castor. ') 

l"artygscl1ef: kaptenen C. H. Åkermark (tillika divisionsch ef). 

Torpedbåten Pollux. ') 

Fartygschef: löjtnanten A. G. :Yiörner. 

Torpedbåten Spica. 1) 

l'artygschef: kapten en C. A. G. Braunerhielm. 

Torpedbåten Astrea. ') 

Ji'a1'tygs chef: löjtnanten H. Ji'riis . 

Torpedbåten n:r 9. ') 

F artygschef: löjtnanten') 

Torpedbåten n: r 8. ' ) 

Ji'artygschef: kap tenen T. vV. l\1. Liibeck (tillika divisionschef). 

Torpedbåten n:r 7. ') 

Fartygschef: löjtnanten E. A. Ji'. von Krusenstierna. 

Torpedbåten n:r 6. 

J'artygsch ef: löjtnanten K G. Rudberg. 

Torpedbåten n:r 5. 

Fartygschef: löjtnanten E·. vV Sundblall. 

') Um1er kustflottan. 
") Kommeneleras framl1ele,;. 
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Torpedbåten n:r 15.') 

Fartygschef: kaptenen H. O. Elliot (tillika divisionschef) . 

Torpedbåten n:r 14.') 

Fartygschef: löjtnanten3) 

Torpedbåten n:r 12.' ) 

Fartygsch ef: löjtnanten") 

Torpedbåten n:r 10.') 

Fartygsch e f: löj tnan ten 3) 

U n dervattensbåten H valen. ') 

l·'artygsch ef: kaptenen G. \!.,T, Magnusson. 
Offi cer: löjtnanten R . M. von Heidenstam. 

Undervattensbåten n:r 2. ') 

Fartygschef: löjtnanten A. P. N orlander. 

Undervattensbåten n:r 3.' ) 

Fartygschef: löjtnanten H. V. Simonsson. 

Sjökrigsskolea:f'delningen, 
Från och m ed elen 9 maj till och med midten af augusti. 

Pansarkryssaren fylgia. 

-\fclelningschef: kommendörkaptenen af 2:a gral1en C. A. \Vacht
meister (tillika fartygschef) . 

Sekond: kaptenen C. F. vV. Riben. 
Officerare: kaptenen A. G. Carell (N. O. och lärare i navigation), 

A. 'l'. Blom (K 0.), 
G. L. Brodin (A. O. och K 0.), 

löjtnanten D. H . Tiselius (K 0.), 
I. A. Cassel (T. 0.), 
B. I. Zancler, 
T. A. Johnson, 

>> C. G. \!.,~ ahlström. 
1-'artygsingenjör: mariningenjören af l:a graden J. Lindbeck 
l'art~·g::;inten clentent: marinintendenten af 2:a graden i flottan C. H. F. 

V. G. Ekman. 
Partyg8hLkare: m arinläkaren af 2:a graden C. G. Hulting. 

') Uneler kustflottan. ") Kommeneleras hamt1eles. 
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Pansarbåten Dristigheten. 

Fartygschef: kom.m.endörkaptenen af 2:a graden A. A. C. Hermelin. 
Sekond: kaptenen A. B. C. J. Lagercrantz. 
Officerare: kaptenen C. F. T amm (K. 0.), 

E. F. Ljungquist (K. 0.), 
B. G. von Fieandt (A. O. och K. 0 .), 

löjtnanten E. V. li. vVrangel (N. O. os h lärare i n avigation), 
C. F. A. Cassel (T. 0.). 
E. G. M. von Arbin (K. 0.), 
T. M. !Carlson , 
N. G. A. Unneru ~ . 

J<~artygsingenjör: mariningenjören af l:a graden A. '\;\,T, Lindgren . 
Fartygsintendent: marinunderintendenten O. S. Rheborg. 
}'artygsläkare: marinläkarstipendiaten N. G. Rothman. 

Torpedskoleafdelningen. 
Fr>m och med den :29 ma.j till s lutet af juni. 

Afdelningschef: komm.endörkaptenen af l:a graden J. G. Ekelund . 
J<~laggadjutant: löjtnanten G. C. A. Ehrensvärd . 
Stabsingenjör: mariningenjören af l:a graden Y. T. Schoerner. 
Stabsintendent: marinintendenten af 2:a graden E. B. E. Thörn. 

lnstruktionsbefäl: kaptenen G. R. Celsing, 
E. E. vVahlberg, 
C. H. Åkermark, 
T . vV. M. Litbeck, 
H. O. Elliot. 

Mariningenjören af l :a graden Y. 'l'. Schoerner. 
Torpedmgenjören J. G. Lindmark. 

Elever: kaptenen C. A. G. Braunerhielm, 
löjtnanten S. I. Wibom, 

G. D. W. Lilliehöök, 
N. Kilman, 
L. M. Beck-Friis, 
N. M. Cleve, 
N. vVijkmark, 
J. o. Ullen, 
P. Burmau , 
J. Blomberg, 
C. C. Lindberg, 
N. R . vVerner, 
N. F . Ekerotlt, 
H . E . L. l'{osen , 
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löjtnanten N. G. Sjöberg, efter afslutad kms vicl gymnastiska 
centralinstitutet, 

K. G. P. Dyrssen, 
underlöjtnanten B. B. A. Knafve, 

S. A. F lory. 

Logementsfartyget Stockholm. 

Fartyg::;cl1ef: kaptenen G. R. Starck. 
Officer: underlöjtnanten K. J. A. Skarin. 
Fartygsintendent: marinintendenten af 2:a gr<tclen i .tiottan E. B. E . Thörn . 
Fartygsläkare: marinläkaren af 2:a g ra<len K . ~L H en·lin. 

Torpedkryssaren Clas Uggla. 

FartygscheJ: kaptenen D. A. Kraft. 
Officer: unelerlöjtnanten K. J. H . ~fuhl. 

Torpedkryssaren Clres Horn. 

Fartygschef: kaptenen A. Odelberg. 
Officer: underlöjtnanten B. Lindgren . 

Underv.a ttensbåtsafdelni n gen. 

Frän och med 28 april till och mecl slutet a f juni. 

Aftl elningschef: komm endörkaptenen i\,f 2:a gratlen K . A. Posse. 
:-;tabsingenjör: extra mariningenjören G. H . Halldin. 
<HJ-icerare: kaptenen G. vV. Maguusson, 

E. A. H. Iacobi, 
löjtnanten H . V. Simonsson, 

" .-\.. P. Norlander, 
R. M. von Heidenstam. 

Verkstadsfartyget Blenda. 

t'artyg~chef: löjtnanten U. O. Dahlbeck. 
OHicer : unelerlöj tnanten C+. Lindstr öm. 
1-'i\,rlyg~läkare: m ar inläkarstipencliaten K. I . E. vVilcln er. 

l:a Sl;;::eppsgosscafdclning·en. 
l'nm och m ed tlen 3 maj till och med midten af s eptembeL 

Öfningskorvetten Saga. 

. Ud elning~chef: kommeutlärkaptenen af 2:a graLlen R. C+. Li epe (tillika 
farty gschef). 

:-;elwucl: kalltenen E. '\V. P eyron. 
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Officerare: kaptenen J. H. Söderbaum (N. O.), 
löjtnanten A. E. Aspenberg, 

S. Y. O. Håkansson, 
Ä. K. E. Låftman. 

Fartygsintendent: marinintendenten af 2:a graden i flottan S. IV. Ehlin. 
Fartygsläkare: marinläkm·stipendiaten G. E. H eclenlund. 

Öfningsskeppet Najaden. 

Fartygschef: kaptenen A. de Bnm. 
Offl c er are: löjtnanten A. EllsEm, 

S. J. Torelius . 

Öfningsskeppet Jarramas. 

Fartygschef: l'aptenen P. H. Huitfeldt. 
Officerare: löjtnanten T. G. Flygare. 

'r. A. Hum.mel. 

Öfningsbriggen Gladan. 

Partygsch ef: kaptenen A. H. Fröding. 
Officemre: löjtnanten G. A. Hafström, 

.P. O. Silfverskölcl. 

Öfningsbriggen Falken . 

J:<'artygschef: kaptenen A. L. Holmen. 
Officer: löjtnanten C. Å. F. Egerström. 

2:a Skci:>J:>sgos:seafde lningcn. 
Från och m.ed elen 29 april t ill och med slutet nJ juli. 

Afdelningschef: kommendörkaptenen af 2:a grar1en G·. H . l_,iclbeck. 
lnstruktionsbefäl: kaptenen S. B. Sundin, 

löjtnanten J. K. O. Schi.1ssler, 
K. O. L. Söderberg, 
A. H . von Bahr. 
C. A. Asplund. 

Logementsfartyget af Chapman. 

.J.'ärtygschef: kaptenen J. B. J\Iaijstl'örn . 
J:~artygsläkare: marinhLkn.ren af 2:a graden C. G. Boström. 

Torpedkryssaren Jacob Bagge. 

}'artygs.chef: kaptenen G. r1e Brun. 
Officer: l'eservunclerlöjtnanten K. Skölclebrancl, fr. o. m. den 2(i Juni . 

-- 2 17 -

Kanonbåten Urd. 

Fartygschef: kaptenen T. A. Nissen. 

Kanonbåten Skagul. 

.Fartygschef: kaptenen G. E kelund. 
Officerare: reservunderlöjtnanten P. A. A. H ansson, 

O. A. Borg. 

Torpedbåten n:r 7. 

Fartygschef: löjtnanten grefve A. G. Mörner. 

Logementsfartyget Freja. 

Fartygschef: kaptenen I. P. B. Norman. 
Officerare: kapten en E. H. Bergmark, t . o. m. elen 25 Jlllli. 

löjtnanten N. J. Arnberget. 
B . E. von Hofsten, 
A. Ottosson, t. o. m. den 25 juni, 
K. T. Svenonius , t . o. m. den 25 juni, 
E. Olsen, 

unelerlöjtnanten H. 1\r estman. 
.Fartygsintendent: marinunderintendenten F. E. Aurell. 
Fartygsläkare: marinläkar stipendiaten A. H. Backman. 

Chefsfartyget Drott. 

Fartygsrhef: komm.enclörkaptenen af 2:a graclen N. S. T. Ankarerona. 
Sekond: kaptenen B. F. Holmgren. 
Of':ficerar e: löjtnanten G. G. G. vVachtmeistm·. 

A. O. A. Bergman. 
Fartyg~intendent: marinunderintendenten K . G. Högberg. 
Fmtygsläkare: marinläkaren af 2:a graden A. Larsson. 

Kanonbåten Svensksund. 

.Fartygschef: kaptenen A. HiLgg. 
Officerare: löjtnanten vV. O. H . ::\Ioclin, 

M. E. Giron, 
S. L. ]{allerman, efter af~lutad kurs vid g~·m-

nastiska centralinstitutet. 

Torpedbåten Komet. 

Fartyg::;chef: kaptenen E. Hägg. 
O l'{i cer: unelerlöjtnanten E. A. G. lTggla. 

11 
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Gnistfartyget Skuld, 

(under don tid fartyget jämlikt G. O. n :r 151/1910 mom. 3 c ilr ställclt 
till :;tationsbefälh'afvarens i Karlskrona förfogande. ) 
:F'artygschef: kaptenen A. Oclelberg. 
Officer: löj tnanten S. A. Lundqvist. 

Ångfartyget Sköldmön. 

Partygschef: löjtnanten P . O. Isberg. 

SjönJ.ätningarna. 

Sjömätningsfartyget Svalan. 
Partygsohef: kaptenen G. P. Reinius, 
Officer: löjtnanten E . Bouveng. 

Sjömätningsfartyget Falken. 
Fartygschef: löjtnanten G .. D. H. Frendin , 
Officer : löjtnanten N. A. Soot-'l'isell. 

Kanonbåten Disa. 
Fartygschef: löjtnanten G. N. H. Krook. 
Officerare: löjtnanten N . I-I. Schollin. 

O. 1'. O. vVarfvinge, 
underlöjtnanten G. F. Granström, 

E. A. Spens, 
E . AJ'zelius, 
i flottans r eserv C. A. Hjulhammar, uncleY 
elen tid chefen för sj ökartoverket äger be
stämma. 

Sjämätningsfartyget Tärnan. 
J;'artygschef: (under april månad) kaptenen L. G. O. J ahnke . 

Gnistfartyget Rota . 
. Fartygschef: kaptenen L. G. O. Jahnke. 
Officerare: löjtnanten C. Akerhielrn. 

G. A. Blix, 
lillelerlöjtnanten S. G. C. Ulff, 

R B. Hillman, 




