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Årsberättelse i bestyckning och beväpning 
för år 1910. 

Afgifvcn den 7 december 1910 af ledamoten U. Braman. 

(Forts. från sid. 69.) 

Pro]eJ,:tiler. 

Inom projektil-utredning och tillverkning äro endast a tt 
anföra det rösler i de utländska marinerna allt fortfarande yr:ka 
pa enh etsprojektilen, halfpansargrana ten, och att tron på de 
Semenoffska >> kofferterna » mer och m er synes på väg att ~t ter 

Jörsvinna . I och med våra nyare fartygs utredningar till ka
non M/98 h ar ju , kan m an säga, enhetsprojektilen funnits h o.;; 
·oss införd och synes ej skäl förefinnas att frångå denna ilriu
<·ip. Härm ed vare dock ej sagdt att för speciella ändamål sii
som sJ,ärgånl sstrid eller dylikt det icke är lämpligt ha special
projektiler såsom grU. eller för de smärre kanonerna möjligen 
ringgrana ter. Enhetsprojektilen däremot för den rena sjö
:-triden. 

En proj ektil eller rättare kappkonstruktion, som på senare 
lid låtit tala om sig, är utgången från den engelska firman Firth 
·and Sons, Sh effi eld. 

Den af ct em konstruerade kappen , enligt ritning i Naval 
anmwl 1910, b estår egentligen af 2 delar. Den bakre, uen 
egentliga kappen, som verkar till projektilspetsens b evarande 
' 'id genomslagning af pansa r, har ungefär samma form , ~om 
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våra svenska kappar, utom det att dess bakre del möjligen. 
sträcker sig något längre bakåt, säkerligen endast för att er
hålla bättre luftmotståndsform. Den främre delen af denna 
kapp är alldeles tvärt afskuren. Detta synes verka därtill att 
den vid snedt anslag, då den främre kappen naturligtvis intet 
inverkar, liksom bättre biter sig fast och mera säkrar genvm· 

slagningen. 
Framför denna kapp och fästad till densamma sitter nu en 

kapp närmast att likna vid en plåtskålla. Afsikten med denna 
synes endast vara att gifva hela den kappade projektilen en för 
öfvervinnandet af luftmotståndet mera lämplig form. Alltsil 
här samma princip som den, hvilken tillämpas på de modärna

re gevärskulorna. 
Vid profskjutningar med denna kappkonstruktion har elen

samma visat sig väl så god som de äldre kapparna hvad pan
sarbrytande fiirmåga angår, och dessutom visat en ökning i 
skottvidd vid små utgångshastigheter af mellan 18-13 %, 
hvilkP:1 ölming i skottvid beräknas vid 850 m. och högre hastig
heter komma att uppgå ända till 25 a 30 'lo. Denna ökade 
skottvidd visar på ökad resterande hastighet alltså ett plus i 
genomslagningsförmåga och i bestruket stycke. 

Skäl synes därför förefinnas för denna kapps införande . 
ehuru den nog möjligen genom projektilernas ökade längd 
komme att medföra en del svårigheter i stufnings- och lang· 
ningsafseende ombord å våra nuvarande fartyg. Afsikten är 
iifven att profva denna kappkonstruktion å Karlskrona skjut
bana, men hai' byggandet ·af den nya skjutvallen därstädes 

hittills fördröjt utförandet af dessa försök. 

Riktningsapparat er. 

För alt hira folket att rätt rikta och alfyra k anonerna 
har man sökt elt billigare medel än skjutning m ed pjäscllS 
egen ammunition, och var detta upphofvet till tubkanoner. 
kanongeYär och patrontuber. Emellertid var ej heller detta 
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i längden billigt nog, ej heller kunde öfningar därmed alltid 
ostördt pågå och så hade ej heller folket fullt förtroende till 
dessa substituts tillförlitlighet. 

I och för uppnåendet af slörsta möjliga likhet med hvad 
verkligheten kräfde i afseende på riktning och affyrning tmde 
det kunna sägas att där fordrades dels en markerare (dotter), 
som Yisade jt~st hur riktlinjen stod i affyrningsögonblicket, ,]els 
Pn tafla där målet rörde sig i olika riktningar. Sådana appa
rater hade i engelska flottan införts af amiral Scott och in
köptes ett par dylika för svenska flottans räkning. Markeraren 
var hiir elektromekanisk och målets rörelse åstadkoms af ett 
enklare så att säga urverk , draget af lod. Länge dröjde det ej 
innan andra konstruktionsförslag framkomma och antogos. 
Dessa förslag voro hvad markeraren angår fortfarande elektrv 
mekaniska, men väsentligen enklare än den Scottska. De an
tagna laflorna, mycket primitiva, rördes endast i vertikalled 
och medels en handvef. 

En af kapten Stackell konstruerad tafla för elektrisk drift 
och med alla tänkbara kombinationer för målets rörelser har 
dock pröfvats, men torde antagandet här hindras eller fördröja'> 
af de~s höga pris. 

F ör att ~lippa den elektriska kraften har äfven försökts 
rent mekaniska markerare, men torde uppfattningen i allmän
het Yara att dessas makeringsmoment blifver väl stort. 

Dessutom har efter en ide af löjtnant A. von Bahr konstru
erats en tafla för handkraft, hvilken tafla i sig innesluter en 
bel del rörelst'kombinationer för målet. Då denna kan tillver 
kas iör jämförelsevis billigt pris, torde den nog komma till 
at1\'ändning. 

Under å rets kusteskaders skjutskola försöktes å pansar
håten Tapperheten att anordna kammarskjutning ombord med 
kanonerna och visade dessa försök sig utfalla särdeles vtil. 

För kam marskjutningen med 57 mm. ss. k. fästes på dennn 
kanon ett excellentgevär och användes som mål den förut om
talade kapten Stackells tafla . 

För kammarskjutningen med 21 och 15 cm. kanonern<t 
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fäsles på långa fältet ett vanligt Husqvatna salongsgevär och 

användes · dä!"till hörm1de patroner. Hade tillgång funnits till 

ett excellent- eller kolsyregevär hade detta i stället användts 

ställningen !ill den svenska, elektriska markeraren insatte.:; 

i mynningen och på den fastsattes ett kulfång midt för kanon 

gevärets mynning. Detta kulfång gjorde skjutningen under alla 

förhållande fullt ofarlig. 

Målet apterades på en lång arm, som hade sitt rörelse

centrum rätt ofvanför kanonens (tornets). Denna arm hade 

rörelse såväl i horisontal som i vertikal led. Det h ela, ehuru 

provisoriskt anordnadt ombord, funktionerade särdeles till

rredsställancle. 
Denna ~orts riktningsöfning syntes framför den m ed 

markerare ha bland annat den fördelen att folkets intresse hölls 

vid lif hela tiden, en sak som ej alltid inträffar vid riktnings 

öfningar med markerare. 

S~ikerligen skulle skjututbildningen vinna på att materiei 

med kolsyre- eller luftbössor utlämnades till fartygen för dessa 

öfningars bedrifvande. 

I öfrigt kan nämnas att en hel del riktöfningsapparater 

pröfvats på :'\ rets speciella skjutskola, men då rapporter däri

från ej inkommit vid årsberättelsens utarbetande, torde re

sultaten af försöken nog komma att inflyta i nästa årsberättelse. 

Rildöfningsappamler f ör karbin. 

För några år sedan inköples äfven af Kungl. marinför

valtningen från England en sorts riktapparater för karbin. - 

Dessa åro så inrättade, att under riktningen på en tafla, som 

är uppställd i särskild position i förhållande till hela appara

ten, tvingas en i apparaten varande liten markerare att följa 

med karbinens visirlinjes rörelse. N är sedan affyrning på 

vanligt sätt sker, gör markeraren ett märke i en i apparaten 

sittande mindre tafla. Detta märke visar visirlinj ens ställning 

förhf1llande till rik ttaflan i affyrningsögonblicket. 

Apparaten ~ir säkerligen en utmärkt god hjälp för skjut-
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utbildningen. Man bör dock uppmärksamma att eleven håller 

Yisirpunkterna i lodplanet, ty för detta fel ger ej apparaten 

utslag. 
Apparaterna ha som sagdt funnits ett par år här hemma, 

men då jag tycker mig ha' funnit aH vetskapen om deras före

komst är ganska litet spridd, har jag ansett mig böra här om 

nämna dem. 

.\pparaterna medgifva öfning i riktning såväl stående 

som k näs tående och liggande. 

J( amnwrskj utning sammllnitio n. 

Alltseelan kammarskjutning i någon afsevärd grad börja

de inforas såsom förberedelse till skjutning med skarp ammu

nition, har tillverkningen af denna ammunition intill senare 

tid inom såväl marinen som armen varit öfverlämnadt åt de 

särskilda truppförbanden. Inom marinen kom man dock rätt 

snart underfund med att det var lämpligare öfverlämna arbe

te t till öfvadt folk, och har arbetet därför utförts vid respek

tive artilleridepartem ent. Sedan armen emeller tid börjat till

Yerka sin kammarskjutningsammunition . vid ammunition sfa

brikerna, tages numera ock därifr:Jn 6,5 mm. kammarskjut

ningsammunition för marinen. Den kammarskjutningsammu 

ni tion, som behöfves för patrontub och kan ongevär , är emel

lertid 8 mm., och tillverkas den fortfarande vid artill eride~ 

parlementen. 

Emell ertid vill det synas som skulle all krutladdad kam

marskjutningsammunition försvinna och lämna rum för gevär 

(karbiner) med komprimerad luft eller gas ,( kolsyra ). 

Det nu i bruk varande excellentgeväre t har redan fått en 

konkurrent, kolsyregeväret, hvilket synes öfverträffa det förra 

sä tillvida att man här är befriad från den felkälla, som upp

står af den ojämnhet den individuella pumpningen medför. 

En särdeles inventiös inrättning medgifver gevärets omladdan 7 

de mcc~ gasen genom ett enkelt handgrepp. 

B:"1cla gevären fordra endast projektiler, och då ingen för-
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lJränning äger rum, undvikes upphettning och däraf följande 

förblying och öfrig förslitning af loppen. Den behöfliga kol

syran till det senare geväret ställer sig mycket billig och då 

numera komprimerad kolsyra användes i praktiken, torde svå

righet att erhålla sådan snart sagdt hvar som hälst ej före

finnas. 
Ifrågavarande kammarskjutningsgevär kunna och böra 

äfven användas såsom kanongevär rlels i exercisskolorna, dels 

ombord på fartyg. Enligt en beräkning af förslagsställaren , 

kapten Stackell, skulle kammarskjutningen å exercisskolorna 

med kolsyregeväret ställa sig så billig i jämförelse med nu

varande kammarskjutningsammunition att med anskaffnings

kostnaderna betalade det oaktadt redan under l :sta året en 

mycket afsevärd vinst skulle uppstå. Saken torde komma att 

mer ingående pröfvas. 

Skjutförsöken mot Jena. 

Sedan skjutförsöken mot Belle Isle för åtskilliga år sedan 

ägde rum, hafva så omfattande skjutningar, som under år 

1909 utförts mot Jena, icke blifvit verkställda. Icke allenast 

de många olyckor, som inom franska flottan inträffat genom 

krutexplosioner, utan äfven en mängd missöden med artilleri

materiel, gjorde det önskvärdt och nödvändigt att skaffa prak

tisk erfarenhet genom skjutningar, och samtidigt härmed borde 

kännedom om en del förhållanden angående fartygens pau

sarskydd kunna vinnas. 
.Jenaförsöken hade sålunda ett dubbelt ändamål, och ehuru 

några officiella meddelanden angående resultaten icke blifvit 

gjorda, sägas de dock lämnat mycket beaktansvärda lärdomar. 

Försöken togo sin början i augusti 1909 ; Jena var för

töjd i hamnen vid Salin d'Hejeres och det skjutande fartyget 

befaun sig 300 a 600 m. därifrån. Projektilernas anslagshastig

het var reducerad till den på omkring 6,500 m. skjutafstånd 

återstående. 
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Före försöken hade särskilda åtgärder blifvit vidtagna om 

bord å Jena. Kanonerna hade blifvit borttagna, men andra 

:af äldre slag hade lJlifvit ditförda i deras ställe, och åtskilliga 

elektriska, pneumatiska och ångmaskinanordningar af moder

n aste slag hade apterats; därtill hade en del rum ombord fyllts 

med 1.ork för att minska faran för sjunkning. 

Särskildt önskade man lära känna verkan af de nya 

:sprängladdningarna på lefvande varelser; för ändamålet voro 

ombordtagna några hundar, kaniner och dufvor och utanför 

deras hjärtan hade anordnats några mikrofoner, hvilka med

gåfvo att från det skjutande fartyget höra hjärtslagen. Det 

bör dock genast sägas ifrån, att dessa anordningar visade sig 

<Oanvändbara, lwarför de snart öfvergåfvos; djuren befunno 

:s ig, såYida de ej erhållit direkt yttre skada, vid lif efter skjut

ningen och oberörda af både densamma och de >> giftiga » 

;gaser, som sprängladdningarna vid krevaden utvecklade. 

Skjutningcn började från Conde med den yttersta nog

g rannhet och synnerligen långsamt. När en kanon var klar att 

:affyra , utrymdes tornet, i hvilket den befann sig, och affyr

ningcn skedde elektriskt från ett längre bort beläget torn, un

der det att alla ombord tagit skydd. Det har sagts, att pro

jektilerna voro vida farligare för dem, som sköto, än för dem, 

m ot lwilka de skötos, och inga försiktighetsmått voro under

lå tna. En del förtidiga explosioner hade nämligen förut in

träffa t både vid öfningsskjutning och vid verklig skjutning 

utanför Marocko-kusten, och på grund däraf hade man ansett 

nödvändigt att profva en massa projektiler icke blott å skjut

hanor i land, utan ock vid Jena-försöken. 

Det har påståtts att vid Jena-skjutningarna alla olika slag 

a f projektiler pröfvades, från de gamla gjutstålsprojektilerna 

till halfpansargranater och de under försök varande pansar

grana terna. 

Conde började skjutningen med 3 skott, af hvilka dock 

endast 2 råkade målet ; dessa sägas förorsakat eldsvåda ombord. 

Efter hvarje skott gick kommitten ombord å Jena, för att 

undersöka resultatet och taga fotografier. Efter några dagar 
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aflöstes Conde af La touche- Treville och skjutförsöken med 

16 och 19 cnL projektiler afslutades_ 

Försöken ha omgifvits med stor hemlighetsfullhet ; men 

det är kändt att till en början användes pansar- och halfpan

sargraHater; . utvändigt blef fartyget därvid föga skadadt ut

öfver skotthålen - under det att torn och kasematter sägas 

blifvit afsevärdt skadade invändigt. Dessa projektiler skötos 

mot det tmu:}>are pansaret och de oskyddade delarna ; uti en 

af kasematterna uppstod eldsvåda. Resultaten a f dessa föt sta 

skott erbjödo inga nya lärdomar, de endast underströko nöd

vändigheten af att aflägsna linoleum, tjock färg och bränn

bara iimnen i allmänhet .äfvensom att organisera eldsläcknings

väsendet ombord på bästa möjliga sätt. Mera förvånande vat· 

de lefvande varelsernas okänslighet (immunitet). Augrör blef

vo skJutna och elektriska och andra ledningar blefvo afbrutna 

till så stor utsträckning, att man måste draga den slutsatsen 

att centraliserad eldledning icke kan beräknas tillförlitlig lång 

stund sedan fiendens eld börjat och när afståndet till målet en 

gång är- funn et, eldens ledning måste anförtros åt officerarna 

Yid kanonerna, .. , 

Sedan Conde och Latouche-Treville skjutit, öppnades el

den från en kanon i land; därvid användes dels de s. k. P

granatf'rna, dels andra brisansladdade långa projektiler; elden 

riktades mot öfverbyggnaderna. Resultaten säges hafva visat 

att tunnväggiga granater med stor sprängladdning, hvilka icke 

passera · genom ·pansar, göra endast lokal skada. 

Diirför sköts från Suffren med 30," cm. kanonerna och 

olika projektilslag, bland andra med s. k. obus alourde. Re

sultaten med dessa sistnämnda hafva framhållits såsom :syn

nerligen gynnsamma, i det att projektilerna lära genm'nslagit 

KC-pansar af kalibertjocklek och därefter kreverat å andra 

sidan plåten. 
J ena erh0ll åtskilliga skador genom alla dessa »vetenskap

liga » skjutningar, hvilka följdes af en skjutning på långt håll. 

På 6,500 m. afstånd . skötos därvid med 30,5 , 19 och 16 cm. 

kanoner i olika serier, mellan hvilka fartyget noga undersök-
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tes. Skadorna lära varit mycket stora och man förvånade· 

sig öfver att det så länge kunde hålla sig flytande. Den 2 

december uppstod emellertid västlig storm med hög sjö, för 

hvilken Jena kantrade och sjönk. 
H vad som läckt ut angående lärdomarna af skjutningarna· 

iir ej mycket, och ofvan har det hufvtldsakligaste däraf anförts .. 

P rojektilernas genomträngningsförmåga öfverensstämde med 

er fa renheterna från .skjutbanorna; tunnt pansar visade sig 

värd elöst som skyeld mot grofva proj ektiler. Projektiler. kre

verade ·sedan de passerat genom pansar. Bertäffande faran 

fö r in1räffande eldsvådor föreligga olika uttalanden. Så an

gifves från ett håll att i en af kasematterna eldsvåda pågick 

under en hel timme och att väggarna därvid blefvo glödheta. 

Utan tvifvel anställdes stor förödeise inom fartyget, ehuru .ej 

i den utsträckning, som man skulle kunnat vänta efter genom

läsandet af Semenoffs bok, och speciellt ledo kommunika

tionsanordningarna till den grad, att man torde få vara be

tänkt på vieHagandel af särskilda säkerhetsåtgärder i delta fall , 

fö r såvidt man under strid vill ha sina kommunikationsmedel 

något så när i ordning. 

Olgckshiindelser. 

Då såvidt mig är bekant någon redogörelse för resultatel 

af den parlamentariska undersökningskommissionen, som till

sattes i Frankrike med anledning af. Jena-olyckan ej varit 

synlig på svenska, m eddelas här ett utdrag ur debatten i de

putemde-kammaren, hvilken erbjuder ett särskildt intresse. 

Fem hypoteser framställas till förklaring af olyckan , näm-

ligen : 
1. illvilja;' 
:! . oförstånd eller vårdslöshet ; 

~- kortslutning; 
4. gnistor uppkomna genom gnisttelegrafen; sam t 

5. la pompe Ratem1. 
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Det framhålles, att illvilja ej gärna kunnat vara anled

:ningen, enär - om det icke kunnat fullständigt förnekas, att 

brottstiga afsikter förelegat - tiltträde till durkarna ej kunnat 

erhållas af dem, som hyst sådana afsikter. Likaså visas 

-osannolikheten, för att ej säga omöjligheten, af hypotesema 

;3, 4 O(·h 5. 
Återstår hypotes 2, som närmare preciserad skulle vara 

bristande försiktighetsåtgärder vid förvaringen af B-krutet . 

-Ehuru man vid undersökning af stora partier B-krut funnit en

.dast en farlig bit på 30,000, antager kommissionen dock, att 

detta varit upphofvet till explosionen. Men, säger man, om 

.durken innehållit endast B-krut, skulle explosionen ej inträffat, 

.det är alltså närvaron äfven af svartkrutet, som åstadkommit 

·en sådan impuls, att durkens hela innehåll bragts till explosion. 

Man har anställt försök i Gåvre för att utröna, huruvida 

•en antändning af en enstaka bit B-krut skulle kunna vålla 

explosion; order gafs att en byggnad skulle uppföras och in

redas i så fullständig öfverensstämmelse som möjligt med den 

,durk å Jena, där explosionen inträffade. Marinens myn 

.digheter erhålla order att ge alla upplysningar och lämna all 

materiel, som erfordras för att göra likheten fullständig. För 

att ge impulsen, har man anordnat antändning på elektrisk väg 

af en krut k vantilet - sålunda imiterande den förmodade 

själfantändningen. Då allt är färdigt utföres försöket inför en 

·kommission och en del fackmän; strömmen slutes, men ingen 

explosion inträffar. Dagen därpå upprepas försöket och nu 

exploderar durken. Man iakttar härvid att de olika fenome

nen, såsom den korta knallen, lågorna och den slutliga explo

sionen upprepa sig på samma sätt och med samma intervaller 

·som å Jena. 
Efter andra dagens försök framhålla emellertid fackmän

nen i Gävre att försöket alls icke liknat dem å Jena. Durkens 

omgifning vore sålunda helt olika anordnad, samt framför allt 

.att den elektriska impulsen måste frambringa helt andra verk

ningär än själfantändning och dylikt. Summan af saken synes 

vara, att »artilleristerna » ej vilja erkänna möjligheten af aU 
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B-krutet kan förorsaka en explosion, ehuru det konstaterats, 

:att själfantändning kan äga rum. 
Af försöken synes likväl hafva framgått, att en stor del 

.af det i durken befintliga röksvaga krutet exploderat. Såsom 

.särskildt farliga angifvas granatkarteschernas tid- och perkus

.sionsrör (fusee a double effet). Alla i försöksdurken befintliga 

granatkartescher hade nämligen exploderat. 
Deputeradekammarens undersökningskommission, inom 

hvilken olika uttalanden gjorts beträffande anledningen till 

-olyck::m å Jena, är emellertid enig om att föreslå följande 

åtgärder: 
uteslutande af svartkrut i durkar med röksvagt krut ; 

förbättrande af B-krut. 
Marinministern anför i sitt svar bl. a., att åtgärder skola 

vidtagas för att hålla temperaturen i durkarna under + 25° C 

Beträffande de öfriga olyckor, som drabbat marinen, fram

håller kammarens fackman, amiral Bienaime (f. d. chef för 

marinstaben), att explosionen på Couronne (12
/ 8 08) upp

komm it därigenom, att luftdraget vid kammarens stängande 

skulle antändt i loppet kvarvarande explosiva gaser, hvilka 

i sin ordning antändt kn~et. Krutladdningen i den använda 

pjäs~n var dels i hylsa, dels i kardus. Enligt hans åsikt är 

det ej kardusen som antändts, utan krutet i hylsan, hvilket 

är alldeles bart, i det att den pappskifva, som täcker hylsans 

öppning, enligt reglementets föreskrift skall före införandet 

borttagas. Skälet att kardusen ej antändes skulle varit att en 

så kortvarig låga ej hinner antända tyget. Såsom bevis här

för anföres, att man å Justice vid ett tillfälle öppnat kam

marskrufven å en af 30 cm. kanonerna strax efter skedd ladd

ning, emedan det ej gick att stänga skrufven fullständigt, en 

bakflamma uppkom då af sådan utsträckning och intensitet 

att delJ brände hår och skägg på de omkringstående, utan att 

likvä l den af tre dylika karduser bestående krutladdningen 

·a ntändes . Likartad företeelse hade iakttagits äfven vid andra 

;tillfä ll en. 
Anledningen till explosionen å La touche-Treville vill 
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man söka i otillfredsställande s~ikerhetsanordning mot för tidig 
affyrning eller möjligen i tändrörets antändning af bakflam
man. 

Såsom en sammanfatlnil').g uppräknas alla de olyckor, 
lwilka under de senaste åren drabbat marinen och angifves. 
alt dessa seelan juli 1905 kräft 191 . offer uti döde, samt åstad
kommil en materiel skada .som uppskaltas till 43," millioner 
francs. 

Till ofvanstående kan läggas att kommissionens 
motståndares uttalanden synas vara något ologiska. 
sluta alternativen 3 och 4 och sedan försöka med 

och dess. 
Att ute
elektrisk 

tändning, hvilken lyckas, synes mig så, då elektriska gnistor 
jämte föriinclringar i krutet mycket väl kunna förklara explosio
nen. Drager man sig till minnes att Jena stod i torrdocka och 
stått där under varm och torr väderlek, samt att hon hade 
sina nät för gnisttelegrafering uppe och att dessutom den dag 
då olyckan skedde, experiment i närheten pågått med gnist
telegrafering, så torde den möjligheten ej vara utesluten att 
hela fartyget blifvit laddadt m ed elektricitet. Ligger seelan 
krutet i metallkorgar eller med metall klädda trälådor, SOIJ.1 äro· 
invändigt fernissade, torde detta lag~r eller ock endast kardus
tyget verkat som det isolerande lagret i en Leydnerflaska. Har 
n n i en kardus det isolerande lagret varit specielt dåligt och 
samtidigt en där befintlig krutstrimla varit förändrad till sin: 
stab,ilitet, har här antändning väl kunnat skett och vid den 
cli.iraf uppkommande skakningen har i de andra korgarna (lå
dorna) ändring i läget s.kett, hvarigenon'). det elektriska ladd
ningsläget ändrats; än kraftigare gnistor bildats och tändt 
laddningarna .. 

J-Jcmdvapen. 

Revolver .lf/07 (B rowning-pistol). 

1887 :cirs revolver har nu fått en efterträdare i det den 
dter långYariga försök vid armen antagna Browning-pistolen 
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.ii f ven införts ·vid marinen uneler namn af >> Revolver M/07 ». 
Så snart hölster och amnm~1itio'J.1 anskaffats i tillräckligt antal, 
torde den komma att till våra fartyg utlämnas. Till kustar
tilleriet är den redan utlämnad. 

J min år 1903 afgifna årsberättelse anförde jag, vid om
nämnande att armens kommission hade förordat den nu an
taana modellen (under försöken benämnd Bro'.vning 2), den 
be~änkligheten mot denna modell att om man får ett klick
skoLt, så behöfver man båda händerna för att få vapnet klart 
itll nytt skott. För att afhjälpa denna olägenhet uppgjordes 
vid artilleridepartementet ett ändringsförslag, som redan varit 
öfver Kungl. marinförvaltningen och Kungl. armeförvaltningen 
Temilteradt till föreståndarens för Carl Gustafs Stads Gevärs
faktori yttrande. 

Då ju skälen till såväl förslaget som till nämnde förestån-
dares afstyrkande däraf bäst synas af respektive skrifvelser, 

.anföras de här. 
Chefens för artilleridepartementet skrifvelse: 
»Den g september 1907 fastställdes på nådigste befall

ning Kungl. marinförvallningens ritning - - - å Revol
\'er M/07 (Browning-pistol). Sedan sådana vapen under före
gående år hit till stationen ankommit och tillfälle till prak-
1iskt s tuderande af vapnet sålunda bereclts, har det synts som 
skulle en mindre ändring af vapnet kunna vara af stor prak
tisk betydelse. Denna förändring består endast uti, att det 
främre pipstödet förlängts så mycket, att det nätt och jämt når 
framför pipans främre plan, när mekanismen under sitt arbete 
))efin~ler sig längst tillbaka. Utseendet af det så förlängda 
pips lödet framgår af ett sådant, som här bifogas, äfvensom 
dess ~;ptering af bifogade ritning: »Förslag till förlängdt främre 
pistolstöd å Revolver M/07 ». 

Sl\älen till att denna ändring kan anses vara praktisk äro 
följande. För att ladda vapnet i dess nuvarande skick måste 
man, sedan magasinet är infördt, fatta med ena handen om 
bakre delen af manteln och, medan man med den andra om
fattar kolfven, draga manteln tillbaka så långt den går i för· 
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hållande till kolfven, hvarvid man måste öfvervinna den gan 
ska kraftiga rekylfjäderns motstånd. Vapnet kan dock äfven 
laddas om man har en mycket skarp kant att trycka manteln 
mot, så att pipan kan passera fri förbi kanten. Det måste· 
dock alltid blifva ett tidsödande passande. 

Har vapnet däremot det föreslagna förlängda pipstödet, be
höfver man endast med omfattande af kolfven trycka pipstö
dets mynning mot snart sagdt hvad som helst, mot låret , mot 
bröstet eller dylikt, för att vapnet skall vara laddadt. Genom 
att man sålunda med denna enkla manipulation, som kan ske 
utan tidsutdräkt samtidigt som vapnet tages fram, kan ladda 
vapnet, vinner man den fördelen att man för att vara färdig 
dock ej behöfver hafva patron i pipan. 

För en del år sedan höll öfverste J. C. Lemchen ett före
drag om automatiska eldhandvapen, och då han därvid kom 
till de då nya automatpistolerna och jämförde dem med den 
själfspännancle revolvern, fällde han ett yttrande af elen inne
börd, att om man blefve plötsligt öfverfallen och befann sig i 
brottning samt lyckades få upp sin automatpistol och denna 
olyckligtvis klickade, vore den af ingen nytta, under del den 
själfspännande revolvern under lika förhållanden var klar till 
nytt skott genom förnyad tryckning på aftryckaren. 

Den här föreslagna förändringen af Browning-pistolen är 
afseeld att afhjälpa denna olägenhet, ty om under anförda om
ständigheter klick skulle uppslå, behöfver man bara trycka 
pipstödels mynning mot motståndaren eller egen kropp för alt 
få pistolen klar för nytt skott. 

Visserligen lära hittills inga klickskoll med denna pistol 
inträ ffat , hvarföre man kanske kan frestas alt anse dem allt 
för sällan förekommande, m en man bör då erinra sig J.lt lik 
nand e var förhållandel m ed 1887 års revolver så länge vapnen 
Y oro nya, ammunitionen n y och togs från u t landet. H vad un
der senare åren inträffat m ed ammunitionen till 1887 års revol
ve r tord e om ett 10 :'t 15-tal å r med säkerhet inträ ffa m ed 
ammunitionen till här afhandlade pistol. 

Likaså om m an är sårad i ena arm en, kan man dock be
tjäna sig af vapnet m ed endast en hand. 
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Förändringen torde ej vid nytiiiverkning alls fördyra vap
ne t, och förändringen af redan tillverkade är särdeles billig att. 

utföra. 
Ej heller har förändringen den ringaste inverkan på ut-

gångshastigheten eller välskjutningen, hvilket här vid försök 
konstaterats. 

--*) 

styresmannens för Carl Gustafs Stads Gevärsfaktori skrif

Yelse: 
, Genom nådig remiss anmodad afgifva yttrande ·i anled · 

ning af Kungl. Marinförvaltningens skrifvelse - - - af 
den 11 sistlidne mars med förslag å ändring af 9 mm. pistol 
M/97 , får jag med remisshandlingarnas återställande vördsamt 
anföra följande: 

F örslagsställaren utgår från att innehafvaren af vapnet 
sk ull e stå försvarslös, därest patron icke vore införd i loppet 
eller skott klickat och laddning genom biträde af andra handen 
af en eller annan anledning förhindrades. 

Detta är naturligtvis riktigt, ehuru en förhindring af ladd
n ing torde vara mer tänkbar än möjlig. 

Härvid förbises emellertid beträffande första fallet att vap
ne t då det fyllda magasinet införts skallladdas och säkras och 
dä refter skötas med endast en hand. 

:"'ågon risk för slagfjäderns slappande, äfven med tänkba
rast långyariga förande af vapnet i detta skick, förefinnes icke, 
he ls t slagfjäderns egentliga spihming först inträder med stång · 
fri göra rens intryckancle, d . v. s. i ögonblicket för skotts af
gifnmcle. 

:"'ågon nämnvärd risk för klick förefinnes icke heller , då 
sadan med den b elgiska ammunitionen ej förekommit en på 
10.000 och ingen anledning numera finnes för sämre ii1hemsk 
am munition , och skulle sådan inträffa , torde aldrig en kom
hina tion med hind er för det, en bråkdel af en sekund fordrande 
ladd ningsgreppet kunna inträ ffa . 

*) Ltcs]utn ingc n i IlltlllUSkri ptct. (R ed.) 
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Mot elen föreslrigna förlängningen af styrhylsan tala åter 
Jöljancle skäl: 

Den modellenliga pistolen, som redan är skäligen klumpig 
·Och tung, skulle ökas i längd och vikt. · 

Förändringen skulle utföras å nyss anskaffade vapen -
då, så vidt jag vet, en vidare nyanskaffning icke föreligger -
.samt, hvacl icke torde vara minst viktigt, ändringen skulle 
medföra inöfvanclet af ett laclclningssätt, hvarvicl vapnets myn
ning riktades mot egen eller kamrats kropp; ett tillvägagångs
sätt, som - särskilclt med ett i och för sig så farligt vapen 
- synes mig alldeles förkastligt och allt annat än militäriskt. 

Mig synes alltså den föreslagna förändringen icke böra 
föranleda någon åtgärd. ,, 

Mot styresmannens motivering skulle kunna anmärkas att 
hvad marinen angår något reglemente ej ännu är utfärdadt 
-och att det nog med de åsikter om försiktighet, som i allmän
het finnas inom flottan, är mer tilltalande att ej behöfva gå 
m.ed patron i elt »Så pass farligt vapen » och uteslutande lita 
·på säkringen. 

Något inöfvande af det farliga handgreppet torde ej be
höfvas . 

Att vapnet blifver Hingre och därigenom obekvämare är 
sant, och det är ju en smaksak om den olägenheten är större 
~in den afsedela nyttan. 

Den belgiska ammunitionen har alltid visat sig god, men 
huru grundad styresmannens förhoppning om den svenska 
ammunitionen är, kan endast ticlen utvisa. Ammunitionen till 
1887 års revolver talar här, som redan är anfördt, e tt annat 

:Språ k. 

Betfonett till karbinerna. 

Då 6, 5 mm. karbinen infördes som beväpning för större 
delen af flottans och kustartilleriets manskap, borlföll därige
nom alt karbinen saknade bajonett, för detta manskap vapen
utrustning för riärstriden. 
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Med dåvarande åsikter om alt sådan strid genom eld
vapenteknikens framsteg ej alls Yidare skulle förekomma, 
möttes de få röster, som yttrade betänkligheter mot bort
tagandet af bajonetten , med hån och axelryckningar. Länge 
dröjde det dock ej innan fredsöfningarnas erfarenheter 
talade ett annat språk, och vid begäran om anslag till nya kar
biner framhöll Kungl. marinförvaltningen att dessa borde vara 
försedda med knifbajonetter. Detta önskemål ansåg emeller
tid Kungl. Maj :t onödigt och Hiksdagen beslöt i enlighet här 
med. Erfarenheterna från japansk- ryska kriget vederlade 
dock de teoretiska spekulationerna om närstridens förvisande 
till forntiden och allt skarpare höjdes rösterna för att åter
gifva manskapet det dem beröfvade närstridsvapnet, bajo
netten. 

Önskemålet var dock, som sagclt, redan af de tekniska 
myndigheterna insedt. 

Vid artilleridepartementet i Stockholm uppgjordes ett för
slag till apterande å de befintliga karbinerna af den sabelba
jone tt, som tillhört flottans 67 års gevär. Några år senare 
infordrade Kungl. marinförvaltningen från varfschefen i Karls
krona ett sådant förslag, hvarvid denne med angifvancle af 
ursprunget ingaf detta förslag såsom eget. Efter ytterligare en 
lid har nu Kungl. marinförvaltningen till försök neclsändt ett 
an tal karbiner, försedela med sabelbajonetter, en längre och 
'Cn kortare. Dessa bajonetter äro alldeles nya. Deras kon
struktion påminner om armens knifbajonett, men äro de längre. 

De äro konstruerade och tillverkade vid Carl Gustafs Stads 
Gevärsfaktori. 

Från den af respektive artilleridepartement föreslagna ty
pen skilja de sig i så måtto, att de äro alldeles raka, är något 
smala-re, ha stålbaljor, samt äro fästade rakt under pipan och 
sa aLt, när karbinen hålles i färdigställning, ha de eggarne 
upp och ned. H vad nu baljorna angå så L01·de de snart visa 
sig opraktiska, utsatta, som de ombord äro, för slag och bryt
ningar. 

Den absolut raka formen, i stället för den å de gamla 
Tidsk1-ift i Sjöväsendet. 8 
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sabelbajonetterna förefintliga S-formen, som dock förlade spel 
sen och stötlinjen i handtagets förlängning, torde visa sig sva 
gare. Den största anmärkningen gäller dock fästandeL Afven 
om man ej tänker sig en reguliär bajonettfäktning, så torde 
dock en parad, vare sig det nu är motståndarens eller egen, 
komma att träffa bajonetten något så när i horisontalplanet, 
d . v. s. som bajonetten nu är fästad, på flatan, men flatan är 
nu i allmänhet på ett stötvapen ej den kraftigaste sidan, hva
dan det är att befara det bajonetten för ett sabelhugg eller 
dylikt genast stinker af. Dessutom torde all tradition vara att 
ett stötvapen vid stötens utdelande hålles med flatan uppåt, 
och en sådan tradition har säkerligen utbildat sig på rent prak
tiska grunder. Den invändningen att man vid bajonettens an
vändande slnllle hålla karbinen vriden förfaller alldeles, ty 
så ligger ej karbinen i handen . 

Det vill nästan synas som om man vid den nu nedsända: 
konstruktionen endast haft för ögonen få dit en bajonett, som 
ej skulle störa välskjutningen, hvilken dock, när bajonetten 
behöfver vara på, är mindre väsentlig, men alldeles frånsedt 
bajonettens verkliga användbarhet. 

Utom detta synes den nya konstruktionen , som nödvän
diggör tillverkningen af nytt mynningsband å karbinen samt 
framstockens förstärkning med stålskena, alldeles onödigt för
dyra apteringsarbetena, hvarjämte bajonettens parerplåt är så 
liten att då bajonetten möjligen skulle användas som enbart 
vapen, det å de gamla sabelbajonetterna varande minimala 
handskyddet å de nya är än mer otillräckligt. 

H ale' s gevärsgranat. 

Under japansk-ryska kriget kommo åter handgranater 
till heders och i synnerhet vid striderna kring Port-Arthur 
användes handgranater af de mest olika provisoriska konstruk
tioner. Efter kriget ha skilda uppfinnare framkommit med 
förslag till handgranater, som redan i fredstid iordninggöras, 
och hvilkas användande då ock inläres . Erfarenheterna från 
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kriget, att torpedfartyg rätt ofta kunna komma i närstrid -med 
hvarandra, ha äfven framkallat krafvet på att dessa fartyg 
också skulle förses med ifrågavarande vapen. Bland de kon
struktörer, som kommit längst i konstruerandet af hand- (ge
värs- )granater är herr Marten Hale, anställd vid The Cotton 
Powder Compani. 

Ur en tidningsnotis angående försök för representanter för 
engelska armeförvaltningen med Hale's gevärsgranat må föl 
jande anföras: 

» Armeförvaltningen har officiell profval Hale's granat, 
som är afseeld att skjut~s ur det vanliga armegeväret med 
den vanliga gevärspatronen. Dess skottvidd sträcker sig från 
50 till c:a 400 m. då den skjutes ut. För handgemäng kan 
den alternativt kastas för hand. 

Denna granat har under de senaste månaderna blifvit 
kritiskt granskad af de militära auktoriteterna i ffyskland , 
Österrike, Ryssland, Amerika, Italien och andra länder, samt 
har blifvit med framgång använd af den spanska armen i 

Marocko. Granaten tillverkas i två storlekar, den ena vägan
de c:a 0,800 och den andra 0,6 30 kg. 

Försöken vid Shocburyness utfördes i närvaro af arme
fö rvaltningens artilleridepartement samt en del officerare till 
hörande fästningsartilleriet. En lång serie genomgående för 
sök företogos och alla med godt resultat. God träfförmåga 
visades på olika distanser och hvarje granat kreverade vid 
nedslage t med en våldsam knall, gräfde stora hål i marken 
s::nnt kastade krevadbitar omkring åt alla håll. Intet lefvande 
skulle ha' förblifvit så inom en cirkel af c:a 50 m. radie från 
krevad platsen. 

Med hjälp af en särdeles inventiöst konstruerad indikator, 
som fästes till geväret strax bakom siktet, kunde elevationen 
för de olika afstånden erhållas. Detta moderna vapen har utan 
lvifvel nu nått en sådan fulländning att det kommer att visa 
sig som ett viktigt krigsmedel i kommande krig. 

Tyskar såväl som andra militära kritici anse att en stor 
styrka beväpnad med dessa eller liknande granater ej skola 



- 118-

hvarken önska eller behöfva komma i sådan närstrid att bajo
netten kan komma till användning. 

General sir James \Villcocks, som för befälet på Indiens 
nordvästra gräns, yttrar på tal om Hale's granat: Det finnes 
under krig oräkneliga situationer där ett vapen af nu ifråga
varande slag är just hvad som behöfves. En uttröttad karl 
tycker ej om att slåss på nära håll och gevärs- (hand-)granaten 
kommer säkerligen, plus sin moraliska effekt, att utöfva stor 
förödelse . Den är just precis en människadödande kastkropp . 
I en rapport, som just inkommit från general Willcocks di
strikt, omtalas resultaten af försök, gjorda där med Hale's gra
nat, i sådana ordalag att vill synas som konune denna granat 
att tillhöra utrustningen af trupper i detta distrikt, då de skola 
deltaga i krigsföretag. 

De ifrågavarande officiella profven nödvändiggjorde ut 
skjutandel af ett mycket stort antal granater och på alla sätt 
som kunde tänkas förekomma under olika stridsförhållanden, 
och under hvarje förhållande visade sig allt funktionera fullt 
tillfredsställande. 

_ ,;,) 

Hvarje granat springer i ungefär 200 bitar, och kan den 
förstörelse, som åstadkommes af så många dödande eller så
rande kringflygande bitar bland en trupp, lättare tänkas än 
beskrifvas. 

En speciell fördel med denna granat är att den lätteligen 
från en gevärsgranat kan förvandlas till en handgranat, man 
behöfver endast förmedels ett enkelt handgrepp borttaga lit
skjutningskäppen och ersätta den med en kort sladd. » 

Så långt tidningsartikeln. Hale's granat har under flere 
år låtit tala om sig. Den består af ett hufvud, själfva granaten, 
och en metallkäpp, som införes i gevärspipan. Utskjutningen 
sker med en vanlig gevärspatron, ur hvilken man aflägsnat 
kulan. I början hände det ej sällan att gevären sprängdes 
eller andra oregelbundenheter uppkommo, möjligen beroende 

·*) Uteslutningen i manuskriptet. (Red.) 
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på att diameterförhållandet mellan käpp och pipa ej var det 
riktiga. Dessa svårigheter synas nu vara öfvervunna och i 
sommar ha äfven af flottans myndigheter försök gjorts med 
utskjutning af blinda granater ur karbin. Dessa försök, som 
hufvudsakligen omfattade tryckmätningar, ha utfallit fullt till
fredsställande, och äro nu ytterligare försök anbefallda. 

Karlskrona i november 1910. 

U. Braman. 
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Arsberättelse för år 1910 i sprangamnen, 
torpedväsende, minväsende och 

elektroteknik. 
Afgifven januari 1911 af ledarnoten Åkermark. 

I. 

Sprängämnen. 

Årsberättelsen i sprängämnen för år 1909 blef mycket 

kortfattad till följd af att för kort tid stod till förfogande för 

dess utarbetande. Med anledning däraf har vid afgifvande 

af årsberättelse för år 1910 början gjorts med sprängämnen. 

I det nutida sjökriget äro ju sprängämnena af större be

tydelse än någonsin tillförne. Utan ett riktigt användande af 

desamma åro de moderna sjökrigsvapnen, kanonen, torpeden, 

minan , lufttorpeden och handgranaten af föga värde. I denna 

årsberäLtelse har därför sprängämnestekniken blifvit något 

utförligare behandlad än brukligt varit. 

Under sistförflutna år har svenska sprängämnestekniken 

genom professor A. W. Cronquists i november timade frånfälle 

förlorat en af sina mera framstående målsmän. Professor 

Cronquist var väl känd inom flottan sedan den tid han tjänst

gjorde såsom marinförvaltningens kemist samt såsom lärare i 
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spriingämneslära i sjökrigshögskolan och i Stockholms stations 

m inskola äfvensom i egenskap af korresponderande ledamot 

i Örlogsmannasällskapet (sedan år 1892). Mest känd t är dock 

professor Cronquists namn genom utgifvanclet af »Lärobok 

om de häftiga sprängämnena », hvars första upplaga utkom 

år 1886. 

Sedan många år tillbaka är denna bok emellertid utgången 

ur bokhandeln, hvarför, då behofvet af en ny lärobok i spräng

ä mn eslära gjort sig gällande, en andra upplaga under år 1910 

började utgifvas och har hittills dess första häfte utkommit. 

Läroboken benämnes nu »Om de häftiga sprängämnena och 

deras varianten och är afsedd att utkomma i 3 häften. Då 

m anuskript till elensamma lärer föreligga helt afslutadt, är att 

hoppas att författarens död icke skall förorsaka afbrott i arbe

tets utgifvande. 

Af nyutkommen, i senaste årsberättelse ej omnämnd tlt

länclsk sprängämneslitteratur må frr.mhållas: 

Les explosifs militaires vialents af J. de Macar och S. 

Delattre, Liege 1909; den populärt skrifna Die Sp1:engstoffe i!zre 

Uze mie uncl Teclwologie af R. Biedennann, Leipzig 1910 ; 

samt det utmärkta arbetet Die Explosivstoffe af Dr. IL 

Escales, af hvilket äro utkomna häft. 1- 5 redogör:;mde för 

Das Schwartzpulver (1904}, Die Schiessbaumwolle (1905::, 

Nitroglycerin und Dynamit ( 1908), Ammonsalpetersprengstoffe 

(1909) samt ·Chloratsprengstoffe (1910). 

En del facktidskrifter hafva under år 1910 återgifvit några 

intressanta uppsatser berörande sprängämnen och deras an

vänd ning, af hvilka särskildt torde böra nämnas: 

i Zeitschriff fiir clas gesamte Schiess- uncl Sprengstoffwesen: 

Die Methoden zur Bestäncligkeilsprtifung von Explosivstoffen 

in den verschieden en Staaten ; 

Der Einfluss der Brisanzgeschosse auf die Schiffskonstruk

lion, af italienske kommendören E. Bravetta ; 

Ueber die Zersetzung von Puhern und Sprengstoffen, af 

Poppenberg und Stephan ; 

Lit teratur. 
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Die Ziindschnure und ihre Fertigung, af Neumann; od~ 
Die Kohlenoxydvergiftung . durch Explosionsgase, af Le

win und Poppenberg; 
i Marine-Rundsclwu: Explosionsgase und ihre \Virkung 

auf den Menschen, af Dr. Trembur; 
i Dansk T idskrift j'or Sövcesen: Nogle Tnek af de mili

t::ere Sprengstoffers Historie, af föreståndaren för örlogsvarf
vels kemiska laboratorium C. Jacobsen; samt 

i U nit ed Sta tes Naval Institute Proceedings: Som e modern 
developments in melhocls of testing Explosives, af professor 
Munroe; 

The stability of smokeless Powder, af Commander J .. 
Strnuss; och 

Erosion and Ballistics, af professor Alger. 

De i oktober 1908 tillkallad e sakkunniga hafva i februari 
1910 afgifvit " Betänkande med lärslag till törordning cmgiiende 
explosiva varor m. m. " Ändamålet med omarbetning af förut 
gällande förordning angående explosiva varor af den 19. no
·Yember 1897 har varit, dels att medgifva en del lättnader i till
verkning och transporl af vissa såsom säkrare ansedda spriing
~imnen, dels att införa strängare bestämmelser för villkoren ntt 
innehafva " sprängämnen, hvilkel föranleclts af sprängämnens 
brottsliga användande och af dc olyckor, som förorsakaLs af 
okunnighet och oförsiktighet vid handhafvandet af desamma. 

Betänkandet innehåller förutom >> Förslag till ny förord
ning angående explosiva varor» äfven >> Förslag till förordning 
angående explosiva varors och eldfarliga vätskors transporte
rande å järnväg>> samt förslag till kungörelse öfver de explo
siva varor, å hvilka den nya förordningen skall äga tillämpning. 

Det förstnämnda förslaget har så Lillvicla ökad betydelse 
för de militära myndigheterna a lt de sakkunniga anse all kro
nans fabriker, verkstäder och magasin böra underställas den 
nya förordningen , då de däremot äro oberoende af nu gällaudP 
förordning. I fråga om transporter af explosiva varor sjöledes 
och landvägen annorledes än m ed järnväg anses den nya f0r-
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ordningens bestämmelser icl'e böra gälla kronan, om transpor
ten sker under ledning af militärbefäL 

Förslaget till ny förordning angående explosiva varor om
fattar : allmänna bestämmelser; föreskrifter för tillverkning. 
förvar ing, vård, försäljning och transport af explosiva varor; 
villkor för dylika varors införande från utrikes ort; ansvars
bestämmelser ; angående författningens efte rlefnad m. m. 

Enligt allmänna bestämmelserna föreslås att indela e:rplo
siuct varor i tr e klasser (förut två). Till första klassen räknas 
bl. a.: knallkvicksilfver, nitroglycerin, dynamit, torrt bomulls
krut, pikrater, svartkrut, porösa röksvaga krut, sprängladdade· 
projek tiler samt vissa tiindhatlar och fyrverkeripjäser. Till 
klass två höra : tätt röksvagt krut, pikrinsyra och nitrerade 
koh·äten i färdigt fabrik at, ammunition till större skjutvapen 
än handvapen (u tom laddade projektiler), fuktadt bomullskrut 
samt vissa slags tändhallar och fyrverkeripjäsar. Klass tre 
omfattar slutligen: handvapensammunition , säkerhetss tubin och 
explosiva leksaker. För att kunna upptaga nya sprängämnen i 
denna indelning, skall kommerskollegium årligen utgifva en 
förteckning på alla de sprängämnen, som få i riket tillverkas 
dler försäljas och därvid angifva, hvilka klasser de olika spr~iag
iim nena tillhöra. 

Ofvanståencle indelning är gjord m ed hänsyn till alt sam
ma bestämmelser skola kunna tillämpas för tillverkning, ma
gasinering och forsling af hvarje särskild klass tillhörande ex
plosiv vara. 

För tillverkning af sprängäm nen föreslås i hufvudsak lik 
artade beslämmelser med de nu gälland e, dock äro dc förtyd
ligade och har mera skarpt skiljts på fabriksmässig, yrke~
mäss ig och experimentell tillverkning. 

F ör förvaring af explosiva varor föreslås m agasin af tre · 
slag : upplctgsmagasin , afseelda för fabriker och större förbru
kare, lwndelsnwgctsin, afsedela för minuthandlare, samt ti/1-
lälligCl magasin, väsen tligen afsedela för mindre förbrukare af 
explosiv Yara och medgifna för kortare lid. I en del upplags
magas in tillåtes uppvärmning med värmeledning samt upp-
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'packning, således vidgade bestämmelser mot förut. Närmare 
föreskrifter hafva äfven lämnats för inpackning af sprängäm
nen, hvarvid dock ansetts, att detaljer i afseende på inpaek
ningssätt böra bestämmas af kommerskollegium; endast he· 
slämmelse om maximivikt per kolly är i förslaget angifven, 
dock med undantag för vissa för militärt behof afsedela ladd
ningar. 

Bestämmelserna för innelwfvande af explosiva varor, klass 
T oeh II, hafva i någon mån skärpts, i det vissa af dessa varor 
,ej få utlämnas till personer under 18 år, hvarigenom bl. n. 
tändhattar till handvapen ej få tillhandahållas sådana personer. 
Kontrollen öfver utfärdandet af bevis om behörighet att inne
hafva explosiv vara har äfvenlcdes blifvit strängare. Rältig
heten att innehafva krut har däremot utsträckts så att skytte
förening, som tillhör statens skytteförbund, har medgifvits 
rätt att innehafva upp till 25 kg. krut. 

Hörande tmnsport af explosiva varor är föreslaget att Ya
ror af klass III ej skola vara underkastade några särskilda be
stämmelser. För transport å järnväg af klass I och II iiro 
föreslagna stora lättnader. Klass I får endast forslas å krutt:lg, 
.dock få tändhattar samt svartkrut och poröst röksvagt krut 
forslas jämväl å andra tåg, om vikten pr tåg ej öfverskrider 
·25 kg. ifråga om krutsorterna oeh 5 kg. af tändhattarna. Af 
andra klassens explosiva varor kunna intill 10 kg. tändhattar 
·och 200 kg. andra sprängämnen forslas å vanliga tåg; i full 
vagnslast kunna dessa sprängämnen också framföras med van
liga tåg, om visst antal tomma vagnar omgifva den med spräng
'åmnen lastade vagnen. 

Nu gällande bestämmelser för transporter sjöledes och 
landsvägen annorledes än med järnväg hafva i förslaget ej un
dergått några afsevärda förändringar, med undantag af att 
·explosiv vara af klass II medgifves att forslas å automobil. 

Det här i största korthet återgifna betänkandet jämte för
slag har under senare hälften af sistlidna år varit remilteradt 
•till yttrande hos olika myndigheter. 

I många afseenelen synes förslaget medföra afsevärda för-
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bättringar i nu gällande bestämmelser. Ar det, såsom af moti
vet till § 91 framgår, de sakkunnigas afsikt, att detsamma i 
hela sin utsträckning skall tillämpas af de militära myndighe
terna äfven beträffande kruthus o. d., torde dock bestämmel
serna angående förvaring och vård af explosiva varor kräfva 
för tydligande. Likaså synes det som om den s. k. inspek
tionens, d. v. s. för närvarande inspektörens för explosiva varor, 
s tällning och befogenhet borde i förordningen på ett tydligare 
sätt angifvas än hvad i det föreliggande förslaget är förhållandet. 

Sprängämnestekniken har under senare årtionden nått en Sprängäm

o()erhörd utveekling såväl i fråga om införandet af nya spräng.. nestekni-

f d o r·· b"" d d "d d kens utveck-ämnen som med a seen e pa or attra e meto er VI esammas lin och 

tillverkning, allt gående ut på att erhålla kraftigare, säkrare, inomg krigs

stabilare och billigare sprängämnen, hvilkas tillverkning och väsendet 

användning medföra minsta möjliga risk för den därmed svs- använda 

selsatta personalen. sprängäm-
nen. 

En redogörelse för sprängämnesteknikens utveckling skulle 
·dä rför måhända vara af intresse, isynnerhet som mig veterligt 
någon sådan ieke förut afgifvits inför Örlogsmannasällskapet. 
Att därvid redogöra för utvecklingen i hela dess omfattning 
kan naturligtvis ej ifrågakomma inom ramen af en :\rsberät
telse, hvarför redogörelsen begränsats till en kortfattad fram
ställning af sprängämnens användning hufvudsakligen inom 
krigsväsendet från omkring år 1850. Till ledning vid utar
betandet häraf har användts dr. Eseales >> Die Explosivstoffe », 
cand. polyt. Jacobsens »Nogle tr&k af de milit&re sprreng
stoffers historie » samt den nyligen aflidne framstående spräng
iimnesspecialisten O. Guttmanns »The manufacture of Explo
;;ives, 20 years progress ». 

Tages beteckningen »sprängämneH» i hela dess omfattnjng, 
~mvändes numera desamma, såsom kändt är, inom krlgsvii 
sendet: 

till drifmedel åt projektiler i eldvapen och utskjutning af 
torpeder ur vissa torpedtuber; 

till sprängmedel i projektiler, torpeder och minor ; 
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till drif- och sprängmedel i lufttorpeder; 

till antändningsmedel för såsom drif- och spränamedel an-

vända laddningar ; t> 

till förstörings- och röjningsarbeten å land och i Ya tlen, 

s. k. sprängamnwnition; samt . 

till fyrv erkeripjäser. 

. Såsom drifmedel använda sprängämnen benämnas ];ru t. 

Till .. sk.~llnad från dessa hafva nyare till sprängning använda 

sprangamnen erhållit benämningen häftiga sprängämnen. 

Sedan midten af 1800-talet hafva hundratals mer eller min 

dre användbara sprängämnen uppfunnits och patenterats atan 

att d~ck mer än ett mindre antal kommit till stadigvarande 

~rakt1sk användning. De tör militära ändamål för närvarande 

l bruk befintliga sprängämnena kunna fördelas på följande 

grupper: 

svartkrut, 

nitrocellulosasprängäTi1nen, 

nit roglycerings prängämnen. 

ommonsalpetersprängämnen, 

pikrinsyra och nitrerade kolviiten af e.Tp/osiv natur, sanot 

knallkvicksilfver och liknande högbrisanta änmen för de-

Lonatm·er o. d. 

~.ågra skarpt markerade gränser kunna visserligen id:e

uppstallas emellan nitrocelltilosa-, nitroglycerin- och a mm on

salpelersprängi:imnen, enär sprängämnen förekomma, hvilka 

äro sammansatta af två eller alla tre af de i ofvanni:imnda 

sprängämnen ingående hufvt1dheståndsdelar, som gifvit dem 

dera~ na.mn. För större öfversk ådlighets skull har dock upp

delnmg 1 dessa grupper här hlifvit gjord. 

Svortkmtel har, efter atl i omkring 500 år hafva Yarit det 

enda användbara sprängämnet, sedan 1870-taleL allt m er undan, 

t!·~.ngts ~f nya sprängämnen och är dess användning inom mi

l~tarlel~mken n~1 begrönsad till sprängladdningar i vissa projek

tiler, t11l laddnmgar för äldre kanoner och lösa skott, till nt-
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skjutningspatroner för vissa torpedtuber , till anfyrningshldd

ningar samt till tändmedel och fyrverk ei:ipjäsar. 

1840-talet är ett för sprä ngiimnestekniken märkligt å rlion- Nitrocellu

de. Från denna tid förskrifver sig nämligen uppfinningen af lo~~spräng-
- · 1 1 · l . amnen. 

all p~'t eH prakt1s d-te -:msk t sätt framstä la mtrocellulosa, nitro-

glycerin och pikrinsyra, hvilka alla e fter hand upptä ckts ~iga 

kraftiga explosiva egenskaper. 

.U dessa uppfinningar kom den af professor Schönbein :\r 

1846 upptäckta nitrocellu/oscm fö rst till användning inom krigs

v~isendet. Under de första 20 å ren efter upptäckten gjordes 

s~i rski ldt i Österrike och England omfattande försök alt anviin

cla nilrocellulosan såväl till drif- som sprängmedel, lwarvid man 

fö rst trodde, att den skulle kunna ersätta svartkrutet såsrJm 

drifmedel i eldvapen, och på den grund gaf den namnet bom

ullskrut, hvilket namn sedermera alltj ämt bibehållits. Det vi

sa de sig dock snart att, i den form bomullskrutet vid denna 

tid fra mställdes , de tsamma på grund af för hög brisans ej var 

användbart såsom drifmedel , hvarför dess användning såsom 

sådant tills vidare upphörd e å r 1862. I Österrike hibehi.'lls 

del ä nnu n ågon tid såsom sprängmedel, men, sedan ett fler tal 

di llaexplosioner inträffat i bomullskrulsförråd, förbjöds dess 

vidare tillverkning och användning år 1865. Man hade näm

ligen funnit, att det dåtida bomullskrut et var föga stabilt och 

vid fö rvaring lätt undergick förändring, som gjorde det symwr

ligcn explosivt. Orsaken härtill var, att bomullskrutet vid ~in

verkningen ej blifvit ·tillräckligt renadt från den vid framstiill

ningen använda syran . 

T England hade emellertid krigsministeriets k emist sir 

Frcde rick Abe/ företagit en del undersökningar med ändamal 

at L minska bomullskrutets brisans och öka dess stabilitet. H an 

trodde sig ernå detta genom att på m ekanisk väg förvandla 

hmnullskrutet till en sammanhängande massa och därefter gifva 

densamma en för dess användning lämplig form. För delta 

iind amål lät Abe! söndermala den nitrerade bomullen i s. k. 

holhindare och utsatte därefter den ännu fuktiga massan fiir 
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hydrauliskt eller annat tryck. Visserligen vann Abe! icke hv·ad: 

han i första hand eftersträfvade, att minska bomullskrutets bri

sans och göra det användbart. såsom drifmedel; däremot erhöll 

han genom detta tillverkningssätt ett synnerligen stabilt bom

ullskrut, hvilket kunde lagras i många år utan att undergå 

någon förändring. Sedan Abe! uttagit patent å sin uppfinning, 

sålde han densamma till Prentice & Co, som år 1865 anlade 

en fabrik i Stowmarket, hvilken ännu äger bestånd och nu 

innehatves af The New Explosives Co, Ltd i London . Alla 

sedermera anlagda bomullskrutfabriker använda sig Mven af 

Abels metod, hvilken efter hand nått allt större teknisk full

ändning. 
Annu förefanns dock en svårighet att öfvervinna innan 

Abels »pressade bomullskru t» kunde erh ålla allmännare an

vändning såsom sprängmedel. Man kunde ej bringa detsamma 

Lill explosion på samma sätt som svartkru tet. Abels medarbe

tare E. O. Brown fann emellertid år 1868, att elen af N o bel l' ör 

nitroglyceringsprängämnen anv~inda detonationsantändningen 

äfven var användbar för pressaclt bomullskrut. Därmed va r 

bomullskrutets framgång såsom sprängmedel gifven. Än större 

blef denna seelan Brown upptäckt att fuktadt bomullskrut id

ven kunde bringas till explosion genom att använda en mell~m

ladclning af torrt bomullskrut. 
Genom användning af vått bomullskrut såsom sprängmedel 

vanns nämligen, dels mindre risk vid tillverkningen, vid hvilkcn 

torkningen år elen farligaste proceduren, dels större trygghet 

vid förvaring och användning. Torrt bomullskrut brinner näm

ligen mycket lätt och en gång antändt är fara för explosion. 

Vått bomullskrut åter kan ej antändas samt är mindre käns

ligt för slag, stötar och beskjutning. 
För all ytterligare öka bomullskrutets stabilitet har införts. 

paraffinering, hvilken dock numera vanligen endast göres å 

ytan af torrt bomullskrut för att skydela detsamma mot fukt. 

Andra understundom använda medel att göra bomullskrutet 

stabilare äro behandling mcrl sublimatlösning eller soda och 

karbolsyra för att hindra mögling äfvensom tillsats af 1 a 2 7o 
Himplig alkali. 
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Först år 1884 lyckades det franske ingenjören Vieilie att 

genom gelatinering af nitrocellulosa göra densamma anvär.d

bar såsom drifmedel. Härmed blef krutfrågan en af militär

teknikens viktigaste frågor under en lång följd af år. Faslän 

densamma i många afseenden fått en tillfredsställande lösning, 

är den såsom af årsberättelserna i bestyckning och beväpning 

framgått ännu långt ifrån slutbehandlad. Den utförliga fram

ställning, som krutfrågan erhåll it i dessa årsberättelser, torde 

göra det öfverflödigt att här ingå på densamma. Nämnas bör 

dock här, att vid vissa af de röksvaga krut, som framställas 

medelst tillhjälp af nitrocellulosa, användes en lägre nitrerings

grad af cellulosa än bomullskrut kallad kollodiumbomulL 

Då vid detonation af bomullskrut fullständig förbränning 

ej äger rum af i nitrocellulosan befintligt kol och vä te, har man 

sökt att genom tillsats af syregifvande ämnen dels höja spräng

kraften dels oskadliggöra de alstrade giftiga koloxidgaserna. 

De tta har blifvit gjordt antingen genom tillsats af nitroglycerin , 

hvarigenom erhållits ett nilroglycerinsprängämne, hvarom m era 

fra mdeles, eller ock genom blandning med oorganiska nitrat eller· 

klorat. Af de senare är det egentligen endast ett, som fåll mera 

allmiin praktisk användning, den s. k. toniten, soni utgör en 

blandning af omkri11g 52 % bomullskrut och 48 o/o bariumnitrnt. 

Efter Ahels metod pressadt bomullskrut har alltsedan bilr

jan af 1870-talet varit ett af de mest använda sprängmedlen 

inom militära sprängtekniken. I den civila däremot har det 

aldrig fått någon allmännare användning, hufvudsakligast på 

grund af dess höga pris. Endast toniten synes i detta afseende 

kunna ifrågakomma och har gentemot de eljes t allmänt anviln

da ni troglycerinsprängämnena fördelen alt ej frysa. 

Såsom sprängmedel inom krigsväsendet har bomullskrut 

konunit till användning för laddningar i granater, torpeder och 

minor samt för förslörelsem·belen å land och i vatten , s. k. 

spriingammunition. För sistnämnda ändamål lämpar det sig· 

synnerligen väl på grund af dess stora sprängkraft och dess r e

lativt ringa känslighet för fukt samt framför allt emedan det 

gifver kraftig verkan utan att vara fördämt. Inom en del län-
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ders krigsmakt hafva em ellertid pikrinsyresprängämnen numera 
ersatt bomullskrutet såsom spri:ingammunition. 

År 1875 föreslog Abel att såsom sprängladdning i granater 
.a1wända vått bomullskrut i st. f. svartkrut. Vid de försök, som 
utfördes härmed, visade det sig också vara betydligt öfverlägsel 
svartkrutet i fråga om sprängverkan särskildt vid anv!inctning 
för belägringsartilleri, hvarför år 1883 för tyska 21 cm. mörsare 
infördes 5 kaliber långa bomullskrutgranater . Oaktadt della 
nya projektilslag i början tilldrog sig stor uppmärksamhet, kom 
det snart åter ur bruk, enär den i granaterna inneslutna ladd 
ningen befanns vara för litet stabil och dessutom vid de ökarle 
utgångshastigheterna ej tillräckligt stötsäker. 

största användning har bomullskrutet erhållit såsom ladd
ning i minor och torpeder. Från år 1874, då efter i England 
utförda omfattande försök bomullskrutet där infördes s~tsom 

laddning till minor och torpedeL har detsamma för detta ända
mål efter hand införts af alla andra stater. Något annat spräng
ämne har icke förr än under senaste åren kunnat uppt:c~ga 

täflan med bomullskrutet i den submarina vapentekniken. 
Då bomullskrutet redan tidigt erhöll en för dess använd

ning lämplig sammansättning, har man inom bomullskrutsindu
strien kunnat ägna allt större uppmärksamhet åt att förbättra 
tillverkningen och bl. a. genom införandet af ändamålsenliga 
arbetsmaskiner trygga densamma samt alstra en stabilare 
fabriksprodukt. Därjämte hafva nya metoder för bomulls
krutets undersökning införts, så alt man noga kan förvissa 
sig om nytillverkadt och i förråd befintligt bomullskruts såv~il 

kemiska som fysiska egenskaper. Härigenom har visserligen 
vunnits afsevärd säkerhet för att erhålla och i förråd kunna 
bibehålla fullgodt bomullskrut, men full trygghet för ett stän
digt bibehållande af erforderlig stabilitet å detsamma föref in
nes dock ej. Denna olägenhet jämte svårigheten att i vått 
bomullskrut bibehålla jämn fuktighetshalt i laddningarna är 
också orsaken till att försök allijämt fortgått att framställa ett 
sprängämne, som bättre motsvarar på delsamma ställfia ford
ringar. 
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Allmänt bekant iir hurusom det lyckades Alfred !\'obel att Nitroglyce
r i11spräng mHler 1860-talet göra den af Sobre ro 184 7 först framställda 

nitroglycerinens oerhörda sprängkra fl användbar i praktiken 
dels genom uppfinningen af detonationsantändning dels geuom 
att öfverföra nitroglycerin i fast form s. k. dynamit. 

Af Nobels många förbättringar i framställning af nitro
glyceringsprängämnen må framhållas spränggelatinen och 
gelntindynamiten . Den förra af dessa framställdes genom <~tt 

upplösa några få procent kollodiumbomull i nitroglycerin och 
afsågs i första hand att därigenom erhålla ett i vatten använd-
bar i sprängämne. 

Genom att öka proportionen mellan nitrocellulosan ocll 
ni troglycerinen samt tillsättande af ett s. k. dämpningsmedel i den 
Yid framställning nf spränggelatin använda blandningen f\slnc1-
kom N o bel på 80-talet ett såsom clrifmedel användbart spriing
iimne. År 1887 erhöll Nobel sålunda sitt första patent å nitro
;.jlycerin-nitrocellulosa-krutet bullistit. 

U pprepacte fruktansvärda vådaexplosioner i kolgruh·or, 
förorskade genom antändning af i dessa grufvor förekom
mande grufgas och kolstoft, föranledde i flera länder lillsättmJ
det af särskilda undersökningskommissioner, hvilkas arbete i 
slut et af 80-talet ledde till införandet af s. k. säkerhetsspriil-tg'
iimnen d. v. s. sprängämnen med lägre explosionstemperatur 
iin de förut använda. Dessa framställdes i allmänhet genom till 
~als af ammoniaksalpeter. Sådana nitroglycerinspräng~1nmcn 
ii ro Nobels extra dynamit, nobelit, wellerdynamit m. fl. 

Nedanstående tabell (efter Georgi-Heise) Yisar nitroglyce
rinsprängämnenas utveckling: 

Nitroglycerin (trinitroglycerin). 

·----------·--------- ~·----------·---------
Gurdynamit. 

75 °/o nitroglycerin. 
25 °/o kisselgur. 

Tidskri ft i Sjöväsendet. 

Dynamit med verksam blandning . 
25-50 °/o nitroglycerin. 

75-50 °/o tillsats af olika slag. 

~) 

ilmnen. 
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Nitroglycerin + Jcollodiumbomull. 

Sprängglatin. 
92 ° /o nitt"oglycerin. 

8 °/o kollouiumbvmull. 

·------. 
Gelatinerad nitroglycerin. 

97 °/o nitroglycerin. 
3 °/o kollodium bomull. 

----~·---------------. 
Gelatindynamit. Ammongelalindynamit. 

45-- 65 °/o gelatin o. dynamit. (Extra dynamit m. fl.) 
55-25 °f0 tillsatser (salpeter Blandning af gelatin o. ni

såsom natrium-, kalium- eller troglycerin med ammonsal-

barytsalpeter) peter . 

Nitroglycerin + nitrocellulosa + dämpn:s-medel. 

( 
Nitroglycerin- nitrocellulosakl·ut; negL-krut) 

Ballistit, Cordit, Nobelkrut. 

En olägenhet, som förefinnes hos nitroglyceringsprängäm

nen, är, att de frysa redan vid en temperatur af 6° a 10° öfver 

noll. Då frusna .sådana sprängämnen förlora i sprängkraft nch 

äro otillförlitliga, måste desamma alltid uppvärmas före använ

dandet, hvilket i flera fall föranledt vådasprängning. Länge· 

sökte man något sätt att förhindra denna tidiga frysning och 

en hel del olika arter nitroglycerinsprängämnen framställc~es ,. 

med hvilka man mer eller mindre fullständigt lyckades nå af . 

sedt ändamål bl. a . den i Sverige mycket använda gummidy

namilen m ed tillsats af nitrobenzol. Genom cl:r Mikola.icznks: 

år 1903 slu Hörda försök med framställande af en lägre nitre

ringsgrad å glycerinen, dinitroglycerin, i st. f. elen dittills an

vända Sobrero-N o belska trin i troglycerinen, synes man h&fva 

funnit elt säll, som synnerligen bra möjliggör tillverkning af 

icke frysbara nitroglycerinsprängämnen. Dinitroglycerinen har 

emellertid visat sig vara hygroskopisk, hvarför man fortfarande· 

arhetar på att öfvervinna äfven denna olägenhet. Man har 

därvid bl. a. försökt med nitrerad klorhydrin (clinitroklorhy

ch·in). Något slutligt resultat har man knappast ännu e~·nutt 

och först genom praktiken torde väl kunna afgöras, hvilken 

väg kommer att leda till det slutliga målet, att ernå fullgoda,. 

icke frysbara nitroglycerinsprängämnen. 
De första fabrikerna för tillverkning af nitroglycerinspr~\ng-
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ä mnen anlades år 1865 vid Vinterviken i närheten af Slack

holm af »Nitroglycerinaktiebolageb och i KrummeJ invid Ham

burg af firman Alfred Nobel & Co, numera >> Dynamit-.-\ktien

gesellschaft vormals Alfred Nobel & Co ». Den oerh•')rda an

vändning dessa sprängämnen erhållit i den civila sprängtekni

ken har gjort att dylika fabriker anlagts i snart sagdt alla 
delar af världen. 

För milihira ändamål hafva däremot nitroglycerinspräng

}i mnena ej kommit i bruk annat än för framställning af nitro

glycerin-nitrocellulosa-kruten äfven kallade nitroglycerinkrnt 

(ncgl.-krut). Svenska flottans i moderna pjäser an vånda s. k. 

Nobelkrut (NK,, NK. och NK,) äro ju elylika krut, hvarf0re 

någon närmare redogörelse för desamma torde vara öfvcrflö

dig. NegL-krut användes äfven i England under benämnino·PI1 
t> ' 

corclit (framställd t enligt Abel och Dewar), i Tyskland såsom 

Wiirfelpulver och Röhrenpulver, i Norge och en del andra 

länder under namn af cordit och ballistit. 

Såsom sprängmedel förekom dynamit i fransk-tyska kri

get 1870- 71 hos båda de stridandes trupper. Under Paris' 

belägring anlades till och med en provisorisk · dynamitfatrik 

inuti staden, hvilken tillverkade afsevärda kvantiteter för an

viindning vid försvaret. I Österrike voro ingenjörtrupperna, 

sedan bomullskrutet efter år 1865 ej längre fick användas, en 

tid utrustade med dynamit för utförande af förstörelsearbeten 

Försök gjordes äfven att använda dynamit till granatfyllning, 

men visade den sig vara för litet stötsäker ; ej heller lämpade 

elen sig för undervattensminor, enär vattnet, då dynamiten hlef 

vä t, unelanträngde nitroglycerinet ur kisselguhren. I Amerika 

och Österrike användes spränggelatin på 70-talet såsom spräng

laddning i minor, hvarvicl den i allmänhet försågs med tillsats 

a f 10 % kamfert för ökande af stötsäkerheten. 

Orsaken till att dessa sprängämnen ej erhållit varaktig :-~n
vän dning såsom sprängmedel i militärtekniken är i första hand 

de ras ringa stötsäkerhet och deras känslighet för temperatur

växlingar . I köld blifva de osäkra att använda och vid hög 

len tpera tur under längre tid undergå de sönderdelning, !war-
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jämte vid brand af större mängder fara förefinnes för explo
sio11. De undanträngdes därför snart inom krigsväseneld hell 
och hållet af det efter Abels metod tillverkade pressade bomulls-

krut et. 

Ammonsrll- Nobels framgångsrika uppfinningar inom sprängämnes
peterspräng· tekniken under 1860-lale l väckte till lif intresset för spräng-

ämnen. iimnen äfven bland hans landsmän och föranl edde svensta 
kemister och ingenjörer att söka åstadkomma nya sprängmedel. 
"Ylecl ledning af teore tiska beräkningar hade k em is terna ./. Oit:s
soJt och G. H. Norrbin funnit, att blandningar af ammoniaJ, _ 
salpeter och kol (eller kolhaltiga änmen) måste gifva myckel 
kraftiga sprängämnen, och år 1867 erhöllo de i SYerige patent 
a på dylikt sätt framställda s. k. ammoniakkrul. 

Dessa de första egentliga ammonsalpetersprängömnena an
dindes till en början r~ill mycket i en del svenska bergverk, 

111 en, då de visade sig vara mindre hållbara, tillföljd af alt :1m
monsalpetern är hygroskopisk, kommo de snart ur bruk. 

Nobel hade em ellertid , efter inköp af Ohlssons och 
Norrbins uppfinning, fortsatt deras försök med att att anviinda 
ammansalpeter i olika sprängämnen. Ar 1879 framställd e han 
genom blandning af nitroglycerin och ammansalpeter r1 en s. k. 

ammongelatindynami ten . 
Efter flerårigt omfattande arbete hade dc förul omnämnda 

i fl era Hinder tillsalta kommissionerna för u tarbelande af fi'lr

slag till åtgärder att unclvik;l grufexplosioner uneler senare 
hälflen af 1880-talet påvisat nödvändigheten af att vid hergs
hruk och särskildt i kolgrdvor använda s. k . säkerhelss[Jränq
ämnen. Dessa skulle i första hand vara så beskaffade att 
el e vid explosion ej antände grufgasen samt därjämte s tötsäkr3. 
Detta ås tadkoms i ett flertal sprängämnen medelst tillsats ::1f 
ammonsalpeter. Sådana sprängämnen äro bl. a . carbonil, 
seknrit, roburit, bellit och grisoutine, hvilka, ehuru de jiimte 
mnmonsalpcter i allmänhet innehålla större eller mindre k\·an-
1 i te ter nitroglycerin eller nitrocellulosa, erhållit benämning.~ n 
rtmmonsalpeterspröngämnen. Närmare ett par hundratal pa

tent å dylika äro ull agn a . 

Fördelarna med dessa sprängämnen äro: att de ~iro myc
ket stötsäkra, lätta och ofarliga alt tillverka samt i allmänhet 
billiga ; dock hafva de olägenheten att vara hygroskopiska, 
lwilket gör att de ej tåla längre förvaring. Denna olägenhet 
har man sökt afhjälpa genom ~~u innesluta sprängämnet i tätt 
l illslu Lna behållare eller i paraffinerade packningar. 

Då sprängkraften hos dessa sprängämnen var något lägre 
iin hos eljest förekommande, sökte man genom att tillsätta 
p ulvriserad aluminium öka densamma. Man visste nämligen 
a tl vid hastig syrsättning af aluminium utvecklas stark värme, 
på grund hvaraf antogs alt i explosionsögonlJlicket temperatu
ren skulle i afsevärd grad höjas och sprängkraften sålunda 
ökas. Ar 1900 erhölls första patent på ett med aluminium upp
blandadt sprängämne kallaclt ammonal, hvilket tillverkas vid 
Felixdorf i Österrike och består af ett fint, lätt, gulbrunt pul
ver sammansatt af 80- 90 % ammonsalpeter, 4- 18 7v alumi
nium och 2-6 % kol. 

Inom militära sprängtekniken hafva ammonsnlpeter
sp rängämnen endast i ringa utsträckning förekommit så~om 

dri f- och sprängmedel. Med ammanalens införande synas 
emellertid ifrågasättas alt ånyo börja använda dem mera al!
miin t. 

För tyska lälta artilleripjäser användes från å r 1886 f"ll 

lid framåt s. k. amidkrut bestående af 40 % kalisalpeter, :~5 c;~) 

annnonsalpeter och 15 % träkol. I Österrikiska marinen Qn
,·~i ndes åren 1890- 1896 ammankrut bestående af 80- 90 % 
ammansalpeter och 20- 10 % träkol. Under senaste åren hal 
,.a från en del håll särskildt i Österrike fra mkommit förslag 
al l ånyo pröfva dessa ammonkrut, med hvilka man tror si~ 

kunna undvika urbränningar i kanonloppen. 
Ammonsalpetersprängämnenas stötsäkerhet och okänsb?:

~1el vid handterande har föranledt att de , ehuru än så län~e 
~ mindre omfattning, fått anv~ndning såsom spränglaclcluing 
1 granater. Förutom den förutnämnda ammonalen, som an
Yiindes i Östen·ike för 10 cm. fälthaubitser, förekomma en del 
<llldra sådana sprängämnen med eller utan aluminiumlillsats . 
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I Norge pröfvades år 1904 ett af »Nitedals krudtverk >> frarn

ställdt ammonsalpetersprängärnne, benärnndt ecko, såsom gra

natsprängladdning, men befanns det mindre lämpligt. 

Schneider & Co i Creuzot använder för brisansgranater 

schneiderit, en blandning af amrnonsalpeter och naftalin. 

Eseales och Novak hafva såsom granatsprängladdning försökt 

förutom den ursprungliga ammonalen äfven brisant ammonal, 

hvilken ha r en tillsats af 20-30 % trinitrotoluol, samt duplit, 

som bes tår af 78 % ammonsalpeter, 10 % trinitrotoluol, l O 

% annnonkarbonat och 2 % kollodiumbomulL 

Särskildt de med aluminium blandade sprängladdningar!lfl 

hafva vid jämförande prof visat sig äga stor kraftutveckli'1g. 

Detonationshastigheten hos dessa laddningar är emellertid Elin

dre än hos pikrinsyran, hvarför deras brisans ej är så stor. 

l granater blir deras stötverkan ::tf denna anledning mindre iin 

pikrinsyrans och trinitrotoluolens, hvaremot tryckverkan blir 

större; sålunda lämpa de sig bättre för mingranater än p:m

sat·granater. Oaktadt ammonalens stora stötsäkerhet och ringa 

vikt samt att man lyckats ganska väl skydda ammonalspriing

laddningar mot fukt, torde väl någon allmännare användning 

af delta sprängmedel ej tills vidare komma ifråga efter trin l tro · 

toluolens införande. 

Pikrinsyra Pikrinsymn upptäcktes år 1788. Det nuvarande sättet för 

och nitrera- dess framställning - genom inverkan af salpetersyra på ],ar-
de kolväten (f ) d r··· f L 1843 D o 

af explosiv bolsyra enol - använ es orst a aurent . a man 

natur. på den tiden ännu icke kände dess explosiva egenskaper, före

l,om den länge endast såsom färgämne och i medicin. På 

1860-talet framställdes genom en blandning af 43 % ammon

pikrat och 57 % kaliumnitrat det första pikrinsyrekrutet, ~fter 

UjJpfinnaren benämndt Poudre Brugere, hvilket anviindes s3som 

gevärskrut i 1870- 71 års krig. Detta såväl som Abels pikrat

krut kom dock snart ur bruk, sedan bättre och säkrare krut 

uppfunnits. 
Att ren piluinsyra utan inblandning af andra ämnen kan 

användas såsom sprängämne visade år 1873 professor Sprengel. 
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Men först år 1886 erhöll ren pikrinsyra användning inom mili

itänt sprängtekniken, sedan fransmannen Turpin erhållit patent 

p å pikrinsyresprängladdning i granater. Till en början an

vändes pikrinsyran härvid i kristalliseradt tillstånd, men, då 

<ic lla snart befanns olämpligt, blandades densamrna med kol 

lodiumbomull och sedermera äfven med en del bindärnnen. 

Niir detta äfven visade sig mindre lämpligt, öfvergick man aU 

.smälta pikrinsyran. I detta tillstånd hälldes den direkt i gra

IUtlerna, hvarefter den där fick stelna. Visserligen blef den 

nu svårare att bringa till explosion, men med tillhjälp af en 

i hylsa innesluten tändladdning af kristalliserad pikrinsyra eller 

f int pulvriseradt krut kunde explosion äfven nu ås tadkommas 

medelst en mindre knallkvicksilfvertändhatt. 

Emedan pikrinsyran är en synnerligen stark syra, har 

den stor benägenhet att i smält tillstånd eller upplöst i vatten 

med metaller bilda salter s. k. pikrater. Dessa äro i allmänhet 

mycket litet stötsäkra, hvarför man för att hindra pikratbild

n ing i granaterna först försökte med fernissning af granatens 

inre. Sedan detta visat sig mindre tillförlitligt, formades 

~prängladdningen och inneslöts i en papphylsa före införandet 

i grana ten . I mindre sprängladdningar användes dock fortfa

rande pressad, kristalliserad pikrinsyra. 
1Kort efter sedan Turpin erhållit patent å sin pikrinsyre

granatladdning, infördes densamma i franska armen och ma 

rinen under namn af m elinit, som då utgjordes af pikrinsyra 

och kollodiumbomull, men nu lär utgöra re11 smält pikrinsyra. 

Del dröjde ej länge innan pikrinsyran und er olika namn in

förrles i e tt flertal andra länder dels såsom granatladdning dels 

sascnn spriingammunition. I England började den användas 

ar 1888 under namna af lyddit och fick sitt >> elddop » i boer

kriget. Tyskland införde den under benämningen gmna!fiil

lung /88 och sprengmunition /88. De i rysk-japanska kriget 

af japanerna m ed så goda resultat använda shimosespräng

laddningarna hafva vid i Ryssland gjorda kemiska undersök

ningar befunnits innehålla hufvudsakligen endast ren pikrin

syra. De l italienska pertit, spanska pikrinit, österrikiska ekra-
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sit och nordamerikanska dunnite lära äfvenledes bestå af ren 

pikrinsy ra m ed mindre tillsater a f k am fert, nitronaftalin , 

dinitrotoluol e. d . 

Någon användning i torpeder och minor synes pikrinsyrnn 

icke hafva erh ållit, troligen på grund af dess känslighet för väta 

och svårigheten att med säkerhet bringa densamma till explo

sion . Ett försök lärer blifvit gjort i Franluike, att under namn 

af cresylite till torped- och minladdningar använda den m ed 

pikriiiSyran (trinilrofenol) närbesläktade trinitrokresolen . 

Anledningen till a tt pikrinsyran så h astigt blef införd såsom 

granatsprängladdning är fr amför allt dess stora stötsäkerh et 

c.ch kra ftiga sprängverkan , m en därjämte dess ringa k änslig

h et för värme och k öld. 

E n del olägenheter förefinnas dock hos pikrinsyran , '> Om 

gör alt den äh·en i granaler nu är p å väg att ersättas m ed 

andra sprängämnen. Dess höga sm ältpunkt, 122° ,;;, dess gif

tigh e t, dess bittra smak och benägenhet att färga huden gul 

gör dess tillverkning mindre behaglig och vissa afseend e far 

lig. Farligast är dock dess egenskap att i beröring m ed rne

Lallcr bilda pikrater, hvilka såsom förut nämnts i allmänhel 

iiro m ycket känsliga för stöt och ofta af oförklarlig anledning 

explodera. I e tt af de föredrag Otto Guttmanu höll inför Hoyal 

Soci ety of Arts i London år 1908 framh åller h an sk a rpt dessa 

förh ållanden och säger bl. a . : »de; som använda pikrinsyra n, 

kunna k\·ähas af röken fr ån ett förtidigt explod erande sk ott 

och de, som beskjutas , kunna m ången gång glädja sig å t :1 ll 

den ick e exploderar». Guttmanu slutar sitt omdöme om den 

sa mma sålunda : ,, Jag h oppas, att vi snart sk ola upphöra ntt 

anYi:inda oss a f densamma. >> 

De t sprängämne, som under sen aste å ren allt m er Lr i:idt i 

förgrunden och som efter allt att döma torde komma att sä

som sprängmedel i granater , torpeder och minor samt såsom 

spränga mm u ni Ii on er sälta de hittills använda, pikrinsyr an oeh 

bom nllskru te t, är t rinitrotol uol'en . 

Della sprängä mn e erhålles genom nitrering :af toluol \ett 
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oljeartadt kolväte snarlikt bensol ) på samma sätt som pikrin 

syra framställes genom nitrering af karbolsyra. E fter att en 

lid hafva varit använ dt såsom tillsats i vissa sprängämnen, fö re

kom trinitrotoluolen såsom sjä lfs tändigt sprängämne förs ta 

gången år 1892, men först omkring år 1900 började större upp 

märksamhet ägnas detsamma hufvudsakligast i Tyskland . 

Här har den frams tåend e ledaren för Sprengstoff-A. -G. Car · 

bonil i H amburg Dr. ing. C. E . Bh·hel lycka ls att drifv~ tilt

Yerkningen af trinitrotolu olen till en så teknisk fulländning <lll 

de lla sprängä mnes an vändning såsom sprängmedel inom rnili 

lärtelmik en nu torde vara fullt tryggad . 

Vid nämnda bolags fabrik i Schlelmsch vid Köln h ade en 

tid användls trinitrotoluol m ed 72 ° C smältpunkt såsom till 

sa ts till grufsprängämnen . Ar 1902 anlad es i närheten af den 

gamla fabrik en en ny a fseeld uteslutande för tillverkn in g ar 
lri nitrotoluolladdningar efter dr . Bichels i de flesta länder pa

ten terade m etod, enligt hvilken kemiskt r en Lrinitrotoluol med 

80°- 80°,n C smältpunkt framställes i laddningar genom ~jul 

ni ng und er samtidigt an vi:indand e af genom tryckluft åstad 

komm et tryck. Det p å detta sätt fr am ställda sprängämnet har 

en spec. vikt af 1,n0 a 1,a1 och ben ämnes af earbonit-bobge l 

trot yl; en modifikation af trotylen m ed en spcc. vikt af oml.-r. 

1 ,, ä r den äfvenledes af nämnda bolag patenterade plastrotylen .. 

nfsedd för vissa projektilslag. Afven Dynamit-A.-G. Yorm :\IL 

Nobel & Co upptog ganska tid igt trinitrotolu oltillverkning IJ C:h 

numera ti llverkas den samma vid e ll flertal sprängämnesfaLri ·· 

ke r. a f hvi lka m å nämnas A. & W . Allendorffs i Schönehec k 

a . E lbe, där den benämnes trinot och triplccstil. I Sverige b e . 

drifves tillverkning af Lrinitrotoluolladdningar enligt D :r Bichels 

pa tent af A.-B . Bofors' Nobelkrut i dess fabrik er vid Björk 

horn, h va rest äfven fabri ceras de för trinitrotoluolladdningarna 

erforderliga impregnerad e papphylsorn a . 

Trini trotolu olens egenskaper h afva utförligt behandla ts i 

arsberä ttelsen i b estyckning och beväpning, hvarför de l 

egentligen är onödigt a tt här upprepa dem . Fördelaktigt kan 

dock vara a tt hafva uppgifter om de nutida militärsp6ing-
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ämnena samlade å ett ställe. Af denna anledning behandlas 

här ånyo trinitrotoluolen. Trinitrotoluolen består af fina gul

bvita kristaller, hvars täthet i vanliga fall är 0,8- 1,0, men vid 

gjutning utan tryck ökas till 1,55- 1,65 och med tryck till 1,oo--

1,65. Den har beroende på framställningssättet såsom förut 

angifvits två smältpunkter en vid 72 ° C och en vid 80° tl Rl , 

C. Vid gjutning bildas inga gaser, den färgar icke af sig och 

är ej giftig, hvarför dess tillverkning är enklare och ej s:'t 

hälsofarlig som pikrinsyran. 
Trinitrotoluolen har inga sura egenskaper, är kemiskt 

. oföränderlig och röner ej inverkan af luftens syre eller vid be

röring med metaller. Den är icke hygroskopisk och praktisl't 

·olöslig i vatten, hvilket icke kan intränga i pressad eller gjuten 

trinitrotoluol, hvarför den ej erfordrar något skydd mot fukt 

hvarken vid lagring eller vid användning i granater, minor vch 

torpeder. Skydd mot vattnets inverkan till mögling och för

ruttnelse erfordras dock. 
För eld är trinitrotoluolen mycket okänslig. Den är nästan 

.omöjlig att tända, såvida ej stegrad värme under längre tid 

tillföres densamma; förpuffningstemperaturen är omkr. 240 " C:. 

Teoretiskt är trinitrotoluolens stabilitet obegränsad, prak

tiskt har den under de 8 år, som förflutit sedan dess första 

framställning efter Bichels metod, visat sig i detta afseende 

fullgod . stötsäkerheten är större än hos något annat kändt 

sprängämne. En på 20 m. afstånd med 850 m. utgångshastig

het afskjuten 8 mm. projektil har gått igenom en trinitrotoluol

laddning utan att åstadkomma detonation. Trots denna stöt

säkerhet kan trinitrotoluolen bringas till detonation m edelst 

vanliga detonationsmedel, lättast i kristalliseradt tillstånd, nå

got svårare i pressadt och svårast i gjutet tillstånd. Pressad 

.och gjuten trinitrotoluol detoneras därför med tillhjälp af kri· 

.stalliserad såsom mellanladdning åverkad af 2 gr:s knallkvick

sil fvertändha ttar. 
Trinitrotoluolen är äfven ett billigt sprängämne. 

Alla dessa för ett militärt sprängmedel idealiska egenska

per, hvilka trinitrotoluolen enligt dr. Bichels uttalanden i elen 
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:a f honom utgifna broschyren »Trotyl» besitter, gör elensamma 

synnerligen användbar i militära sprängtekniken, oaktadt dess 

·explosionskraft är något mindre än pikrinsyrans. Också har 

den redan pröfvats och införts såsom sprängladdning i grana

ter, hvarvid den användes med eller utan, vanligast dock nH!d , 

papphylsor. Tyskland har härvid gått i spetsen. Efter hand 

hafva öfriga länder äfven börjat använda den under olil.:a 

namn. Förutom de förut angifna benämningarna trotyl och 

plastrotyl samt trinol och triplastit, förekommer det under 

namn af tolite i Frankrike och trilit i Spanien, hvarjämte nam 

ne t trinitrotoluol ehuru besvärligt äfven flerstädes bibehålles . 

Hos oss har trinitrotoluolen under 1910 pröfvats i granater och 

såsom af årsberättelsen i artilleri framgår godkändts såsom 

sprängladd'ning. För antändning af dylika trotylladdningar 

har Bofors upptagit tillverkning af basperkussionsrör för pan

sar- och halfpansargranater samt a f förenklade sådana rör fiir 

vanliga och halfpansargranater. 

Till min- och torpedladdningar torde äfven trinitrotoluolen 

läm pa sig, särskildt med hänsyn till att den äger större stabi

l itet och täthet än bomullskrutet, hvarigenom dess förvaring i 

fö rråd och användning blir säkrare och mindre besvärlig o;aml 

laddningarnas sprängcentrum kan bringas närmare fartygs

ho tten. Tillräcklig praktisk erfarenhet om dess stabilitet un

der långvarig förvaring har emellertid ännu ej vunnits för alt 

dess införande såsom undervattenssprängladdningar anses 

kunna fullt genomföras. 
Såsom sprängammunition torde den däremot på grund 

a f de fördelar den erbjuder gent emot såväl bomullskrut som 

pikrinsyra redan flerstäd es vara införd. 
Slu tligcn användes densamma äfven sprängrör såsom 

ländsa ls jämte knallkvicksilfver äfvensom vissa nyare •;tu · 

h in er. 

Vidstående figurer från dr. Bichels broschyrer visa trotyl

sp rängladdningars utseend e och en del res lutat af deras an 

vändning. 
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Sprängämnens bringande till explosion eller detonation Knallkvick

sker i allmänhet genom s. k. detonatorer, hvilka försättas i silfver och 
k h .. l ll .. k"ld .. d . d l liknande ver sam et genom stot, s ag e er sars 1 t antan nmgsme e . hö brisanta 

Till detonatorer användas, såsom kändt är, tändhattar sp~ängäm
och sprängrör i allmänhet laddade med knallkvicksilfver. Allt nen för de

sedan år 1800, då Howard upptäckte knallkvicksilfret, och är tonatorer. 

1815, då Durs Egg framställde den första tändhatten, är det 
egentligen först under senaste årtionden som några framsteg 
gjorts ifråga om detonatorerna. Ännu användes alltjämt den 
vanliga tändhatten och det vanliga sprängröret, hvars tändsats 
af knallkvicksilfver erhållit en tillsats af kaliumklorat och vid 
användning för nitroglycerin- och nitrocell.ulosasprängämnen 
äfven svafvelantimon för att få hetare antändningslåga. Efter 
framställandet af aluminiumkrut har man sökt att öka de
tonatorernas tändverkan genom att tillsätta aluminiumpulver i 
tändsatsen. Ar 1900 hade Bielefeld funnit att knallk vicksilfver 
jämte trinitrotoluol eller annan aromatisk nitroförening bilda 
en utmärkt tändsats. Guttmann omnämner i ett af sina före-
drag att åtminstone hälften af alla i Tyskland tillverkade 
sprängrör förses med tändsats af knallkvicksilfver och trinitro · 
toluol, hvarigenom större säkerhet vid handterande och bil-

ligare sprängrör erhållas. 
Helt nyligen har påvisats att silfverazid och blyazid ~iro 

användbara såsom tändsatser i st. f. knallkvicksilfver. Bly
aziden skulle härvid hafva fördelen, att den är realtivt okäns
lig för fukt, är stötsäker och har mycket hög brisans. Den är 
dock ännu ej tillräckligt pröfvad i fråga om stabilitet. 

Antändning af tändhattarna sker ju medelst stöt eller slag. 
Detonation af sprängrören åstadkommes antingen med tillhjiilp 
af tändhattar såsom vid torpeder och brisansgranater eller 
genom kemisk-, elektrisk- eller stubinantändning såsom i minor 
och vid sprängammunition. 

Anordningarna för elektrisk antändning beröra mest elek
trotekniken, stubinantändningen däremot 'Sammanfaller helt 
med sprängämnestekniken. Den förut framhållna i Zeitschrift 
ftir das gesamte Schiess- und Sprengstoffwesen år 191 O införda 
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uppsalsen om Die Z~indschni.ire und ihre Pertigung redogör 
utförligt för olika slags stubiner _allt_ ifrån den Eickfordska krut
stubinen af år 1831 till de modernaste kombinerade stubinerna, 
afseelda för såväl långsam- som delonationsantändning. Att 
här ni:irmare redogöra för olika förekommande långsamt brin
nande (med omkr. 10 m n~. , förbränningshastighet i sekunden), 
hastigt brinnande (öfver 100 m. i sek.) och detonerande (:3 --
10,000 m. i sek.) stubiner skulle blifva allt för långt. Fram
liftlias m å endast att trinitrololuolen erhållit vidsträckt an
Y~indning äfven i mod erna cletonationsslubiner. 

Inl1emsk Nyutnämnde inspektören för explosiva varor och dispo-
sprängäm- nenlermt vid en del af sprängämnesfabrikerna inom landel 
nestillverk-

haha haft vänligheten lämna en del uppgifter angående den n in g. 
inh emska sprängämnestillverkningen. Det begränsade ulr~rm

mel medgifver endast aU i korthet återgifva desamma. 
Följande krut- och sprängämnesfabriker finnas för ni:in·a

rande i Sverige. 
S laf ens fabrik er: vid Aker för tillverkning af nitrocellll

losakrut och bomullskrut ; samt vid Marieberg och Karlsborg 
för lm a lik vicksilfver. 

Ai.:liebolugels Rofurs· Nobelkrut fabriker vid B.iörkbom , 
anlngda vid bolage ts bildande å r 1898, tillverka glycerinkrut 
Ox1llisti l och nobelkrut ), trinitrotoluolladdningar (enligt Bichels 
pat ent: trotyl) och från år 1911 knallkvicksilfver. Björkbom 
och Bofors i förening hafva äfven såsom förut nämnts upptagit 
tillverkning af för trotylladdningar lämpade basperkussionsrör 
till pansar- och halfpansargranater samt förenklade basperkus
sionsrör till vanliga och halfpansargranater. Försök påg:\ 
dess u tom med flammfritt kr u t för skjutning nattetid och lä ra 
tillfredsställande resultat hafva erhållits därined, om än, ~.[, _ 
som af årsberättelsen i bestyckning och beväpning framgår, 
iinnu en del olägenheter äro förenade med de tta kruts använd 
ning. 

Förutom af svet1ska staten har A.-B. Bofors' Nobelkrut 
under å r 1910 erhållit betydande beställningar från utlandet il 
brisansladdningar och rör af ofvannämnda slag. 
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Arsproduktionen uppgår till omkr. 70,000 kg. sprängän1-
1ten. Arbetareantalet är för närvarande omkr. 160 personer. 

::ikånska Bomullskrutfabriks-A.-8. och A .-B. S venska kruf
faktori ema bildades år 1893 och började sprängämnestillverk
ning i sina fabriker vid Annelöf år 1894. Fabrikerna sysselsä t
ta omkr. 100 arbetare; årliga tillverkningen uppgår till omkr. 
150,000 kg. nitrocellulosa, hvaraf ungefär hälften säljes såsom 
bomullskrut och andra hälften såson1. arme- och jagtkrut. 
Siirskildl bemärkt är krutfaktoriernas röksvaga jagtkrut :. Nor
mnh, lwilket vid jagtutställningen i vVien b elönades m ed :; tals 
medalj . 

Bomullskrut levereras till svenska och danska staten, lwar
j ~iml e under sistförflutna år leverans af pressadt bomullskrut 
i1gl rum till turkiska marinen. 

Gyttorps sprängämnes A.-B. med fabrik er i Gyttorp invid 
Nora och Tossebro i närheten af Kristianstad. Detta bolag 
))ildadcs år 1859 och är sålunda ett af de äldsta sprängämnes
hoingen i vårt land. Tillverkningen omfattar patentdynamit 
(c :a 320,000 kg. p er år ), ballislit (c :a 6,000 kg.) och svart
krut , alla slag (c:a 275,000 kg. ). Helt nyligen har startats l ill
n·rkning af jagtammunition med såväl röksvagt som svartkrut. 
.\rbelspersonalen uppgår till omkr. 130 p ersoner. 

Xilrog lycerin-A. -B. i Stockho lm gruncladl år 1864 af bl. a. 
Immanuet och Alfred Nobel har sina fabrik er vid Vinterviken 
utanför Slockh olm. Fabriksdriften började å r 1865 med till
\ erkning af nitroglycerin, men efter hand har densamma ut 
hytts m ed guhrdynamit och sedermera gummidynamit samt 
ex lraclYnamit , den senare bestående af gummidynamit och •tm
m oniu;llnilrat. Arliga tillverkningen uppgår till omkr. 600,000 
kg. cl~·namit. Arbetarcantalet är 140 . 

. -\.-13. Express-Dynamit med bolagsordning af den 18 old. 
J 88\.l hedrifver dynamittilherkning i fabrik vid Gränges berg. 
Arliga produktionen har stigit f rån omkr. 70,000 kg. år 18~:> 
till omkr . 570,000 kg. sistförflutna år. Fabriken sysselsätter 
Jiir n~irvarande 62 personer. 

Förutom vid ofvannämncla fabriker tillverkas nitroglycc -
Tidskrift i Sjöväsendet. lO 
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rinspräng~imnen vid Persberg samt klorat- och perkloratsp6i.ng
~imnen Yid Stockholms snperfosfat-A.-B:s fabrik i Månsbro in 
,·id A ves ta. 

I oi'Yanstående redogörelse äro ej upptagna ammunitions
ocl: s tnbinfabriker. 

Af intresse kan vara a lt sam tidigt i korthet redogöra för 
Nor(Jes sprängämnesinduslri. Ar 1908 funnos i Norge följande 
sprängämnesfabriker: 

Statens krutfabrik i Rödfors vid Gjövik, hvarest framstäl 
les ballislit och palronkrut. Årliga tillverkningen är resp. 12-
15,000 kg. och 2- 3,000 kg. Arbetspersonalen 15 personer 
under 4--6 månader af året. Råmaterialier levereras af 

N itroglycerin-kompaniet, hvars fabriker äro belägna i 

Engene vid Dröbak. Här tillverkas: nitroglycerinsprängäm
nen, röksvagt krut (ballistit), nitrocellulosa, ammoniaknitrat 
och salpetersyra . Arbetsstyrkan uppgår till omkr. 165 per
soner. 

Niteda/s krutfabrik i närheten af Kristiania 
SYnrikrut och röksvagt krut (nitrocellulosakrut) för 
kanoi1er. Fabriken sysselsätter 30-40 arbetare. 
levereras till norska staten. 

till Y er k a t• 
gevär och 
Svar l krut 

Nordenfje/dske Sprängstof-Aktieselskab i Trondhjem för 
tillverkning af gelalinedynamit samt andra nitrocellulosa- och 
nitroglycerinhaltiga sprängämnen. Årliga tillverkning·en omkr_ 
4.00 tons. Arbetsstyrka 40 man. 

Dessutom finnes en mindre krutfabrik i Norde111hou-Hiir·

nefors och två Bichfordsstubinfabriker i Nordenhov och 
]{ongsberg. 

Enligt inspektörens öfver sprängämnestillverkningen ;i.C>

berä ttelse för år 1909 afgifven i juni 1910 inträffade undcr-
1909 intet svårare olycksfall bland de 1,226 arbetare, som un
der nämnda år varit sysselsatta vid svenska fabriker för ex
plosiva varor. Däremot ägde en mindre explosion rum ~len 

26 juli 1909 i Månsbro fabrik för ammoniumperkloraL Explo
sic:nen orsakades genom oförsiktighet af en arbetare och åstad
kom endast skada å den byggnad, i hvilken den ägde rum. 
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Under åren 1885 t. o. m. 1909 hafva vid tilherkning af 
explosiva varor inom vårt land i allt 48 personer förlorat li fve L 
däraf 23 afledo sysselsatta i statens fabriker och statens arbets

platser. 
I utlandet hafva under åren 1909 och 1910 vid sprängäm

nesfabriker inträffat explosioner i flera fallmedförande afsevär
da förluster af människolif. Att här närmare redogöra för de
sa mma medgifver ej tid och utrymme. Beträffande olycksfall vid 
sprängämnens användning för militärt bruk hänvisas till th·s
bcrättelser i respektive bestyckning och minväsende. 

Af stort intresse skulle hafva varit att r edogöra för spräng- Sprängäm

ånmens verkan vid användning i sjökriget särskildt med hiin- nens verkan. 

syn till sprängladdningars verkan i granater, s. k. granatvcr-
kan, mot fartygs öfvervattensbyggand, i minor och lorped<-~r 

mot fartygs undervattenskropp samt explosionsg-asernas inver 
kan å människor. Arsberättelsen har emellertid r edan fått en 
sådan omfattning att lämpligt ej torde vara att nu ingå på dessa 
frågor. Då de dessutom helt visst torde komma att både vt-
förligare och mera sakligt behandlas, när årsredogörelsen i 
spiängämnen blifver fördelad på vetenskapsgrenarna bestyck-
ning och beväpning samt torped- och minväsende, har jag iek.e 
~msett mig för närvarande böra beröra denna del af spräng
~imnes tekniken. 

(Forts. ) 
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Ifrågasatt ändring af marinläkarkårens 
aflöningsförhållanden med anledning 

af fältläkarkårens föreslagna 
omorganisation. 

_ ~om bekant har sedan flera år fältläkarkårens omorga
msatwn stått på dagordningen, närmast i anledning af de 
m:"mga vakanserna bland yngre bataljonsläkare och fältläkar
s~i.pendiater. Under 1907 års riksdag togo hrr Grundberg och 
KJellberg initiativ därtill genom en motion i frågan. Seder
mera tillsattes inom lancltförsvarsclepartementet särskilda sak
kunnige, som elen 30 juli 1908 afgåfvo ett förslag till om 
mganisation. Efter det en mängd militära myndigheter och 
hikare yttrat sig däröfver, tillkallades de sakkunnige ånvo i 
silll.el af förra året och inlämnade den 14 januari 1911 "för
ny~dt slutligt förslag angående fältläkarkårens omorganisation, 
hYllkel af krigsministern kommer att läggas till aruncl för 
särskild proposition till innevarande års riksdag. t> 

Enligt detta omorganisationsförslag skulle fältläkarkårens 
nuvarande personal minskas med 38 bataljonsläkare; i stället 
fijr 6 regementsläkarbeställningar skulle lika många nya själf
stiincliga fördelningsläkartjänster införas (dessa hafva hittills 
Yarit förenade med regementsläkartjänst och tillsatts på för 
ordnande), lwarji.imle llllYanmde 60 fältläkarstipendier t. o. 
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m. 1920 småningsom skulle indragas och ersättas med ett 
lika antal nyinriittacle extra bataljonsläkartjänster. För samt
liga armens läkare föreslås en genomgående höjning i afll>
uingsförmånerna till likställighet med följande officersgrader. 

LU.lwrt]änster: 

1 Öfverfältläkare . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
7 Fördelningsläkare 

Officerslöner: 

Generals . 
Öfverstelöjtnants. 

47 Regementsläkare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Majors. 
?.7 Aldre bataljonsläkare . . .... . ......... Kaptens af 1. kl. 
?.I:J Yngre bataljonsläkare ............... . » 2. 

För Je extra bataljonsläkarne föreslås samma lön som 
marinläkares af 2:a gr. arfvocle, men vid tjänstgöring utom 
bostadsorten med 8 kronor i dagaflöning mot de sistnämndes 
dagtraktamente i land af 7 kronor. För tjänstgöring inom 
egen bostadsort föreslås för ifrågavarande läkare 4 kronor i 
dagaflöning. Då marinläkare af 2 :a graden med högst fa 
undantag kommenderas å egen bostadsort, äro endast försl
nämnda siffror jämförliga. slutligen föreslås, att de extra ba
taljonsläkarne endast skola vara skyleliga till maximmn 50 
dagars tjänstgöring pr år, något som jn ej är tillförsäkradt 

marinläkarne af 2 :a graden. 
l och med indragning af de 38 bataljonsläkartjänsternn 

~\sludkommes en betydlig relativ ökning i antalet af de högre 
och mera aflönade tjänsterna fr. o. m. regementsläkare upp?tl, 
e lt förhållande, som afsevärclt förbättrar avancemanget inom 
l"älllftkarkåren. Då vidare en genomgående höjning i aflönin
gcn utöfver den nuvarande är föreslagen samt dessutom en 
fi ).. eracl maximitjänstgöringstid skulle införas för extra batal
jonsläkare, så ställes härigenom fältläkarkåren i jämförelse 
med marinläkarkåren i en så gynnsam situation, att man kan 
frukta , det nämnda förmåner, då det för en nyblifven läkan; 
g~ill er att välja lefnadsbana, gifvetvis komma att fälla utslaget 

till förmån för inträde vid armen. 
F ör den händelse omorganisationen af fältläkarkåren vin

ne r riksdagens bifall, kan det därför med skäl befaras, alt 
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n ·kryleringen af marinläkarkåren kommer att lida allvarsamt 
afbri"ick , därest ej aflönings- och avancemangsförhållandena 
inom den sistnämnda samtidigt ordnas på ett m ed fältläbr
kären så mycket som möjligt öfverensstämmande sätt. Kungl. 
Maj :t bemyndigade därför chefen för sjöförsvarsdepartemcnc 
let att tillkalla 4 sakkunnige jämte 1 sekreterare för att inom 

departementet biträda med utredning, >> huruvida och i hvad 
Jll {\11 en sådan omorganisation af fältläkarkåren, som föresla
gits af sakkunnige inom Kungl. landtförsvarsdepartementcl, 
m {t be linga förändring i aflönings- och tjänstgöringsviikoren 
m . m. för marinläkarkå rens personal». Chefen för sjöför
~. Y:trsdepartementet utsåg med anledning häraf den 14 ianuari 
d . å . till sakkunnige: kommendören G. Dyrssen, ordf., .. marin

öi'Yerläk:uen 1\. L. Rudberg, professorn J. H. Åkennem och 

med. d :r 1\. E. O. Kjellberg samt till sekreterare marinläkaren 
af l :a graden L. G. E. Ni/sorl. Nämnda sakkunniga afläm
nad e den 15 februari den begärda utredningen. 

U t i densamma framhåll es, att utöfver redan nåmnda för
ddar med afseende p å fältläkarkåren enligt omorganisations
förslaget åtskilliga andra omständigheter in verka till marin
Hikarkårens nackdel Yid en jämförelse de båda läkarkårerna 
em ellan. Marinläkarkåren är nämligen organiserad på mili

lärt sätt och dess medlemmar placeras efter skedd ulnåmning 
af lwnungen å en viss tjänst inom vapnet. Placeringen kan 
ske mot marinläkarens egen personliga önskan och kan l1an 
,·idare mot sin vilja kvarhållas vid en icke eftersträfva.d tjänst. 
F i-illläkarJ,åren däremot (med undanlag af extra bataljons 

Iiikarel tillsättas genom fullmakter , utfärdade a vissa tjänster 

vid vissa regementen, k årer eller sjukhus, i likhet m ed t. ex: . 
lasaretts- och provin.'>ialläkare. En läkare vid armen är så 
luucla , i motsats till hans kollega vid marinen , endast under
kaslad frivilliga förflyttningar och har i och därmed stön·p 

tryggh el för utöfvande af en ostörd privatpraktik. Då ut 
rymm en och öfriga hjälpmedel ombord iiro i hög grad in

skriinkla mol i land, arbeta marinläkarne under svårare för
h :'tllanden och i krigstid dela de fullständigt ],omha.ttenternas 
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()de , lwilket CJ 1 samma grad torde vara fallet med armens 
hikare. Ahen är en läkare till sjöss i total afsaknad af för 
månen att kunna rådfråga äldre eller speciellt utbildade kam
rat er samt kan ej heller anlita civila sjukvårdsanslalter, hvilka 

båda möjligheter ju stå läkaren vid en truppstyrka i land 
:till buds. En full likställighet mellan till göromål och ansvar 
vid landt- och sjöförsvaret jämställda läkare kan f. ö. endast 

anses vara med vanlig rättvisa och billighet förenlig. 

De sakkunnige anse därför den föreslagna omorganisalio

J1Cn af fältlåkarkåren med nödvändighet kräfva motsvarande 
f0r~indringar med a f seende på marinläkarkåren, om ej den 
:s islniimnda på grund af i allo ogynnsamm.are vitkor skall råka 
just i elt sådant läge, som föranledt ett ingripande till förmån 
för armens läkare. Sålunda kan det ej annat än anses ·liil

]wti-lnkt att redan nu vidtaga åtgärder till förebyggande af 

de svårigheter för marinläkarkårens rekrytering, som med all 
.sannolikhet komma att följa på en omorganisation af fältläkar
btren enligt föreliggande förslag, allra hälst som tendensen 
lltimera inom sjövapnet går ut på allt mera utsträckta öfningar 
m ed sjögående styrkor och elt större behof af läkare i och 

n .E d dessa gör sig gällande. 
Efter en detaljerad framställning af organisation, aflii

n ings- och pensioneringsförhållanden jämte olika befattning[l.rs 

ljLinsLeåligganden inom marinläkarkåren verkställa de sakkun
n ige en jämförelse mellan desamma och tjänsterna inom fätt
liibrkåren i och för fastställande af hvilka befattningar med 
a l' seende på ansvar sam l göromålens omfattning och b etydel:,;e 
t~ t o l ~ Yara hvarandra inom de båda kårerna och böra likstiillas 

med hänsyn till aflöning m. m. 
Såsom en allmän princip förorda de sakkunnige, att ma

rinliikarne, såsom förut, böra lämnas tillfälle till enskild Hikar
vcrk samhet , då den därigenom ökade förtrogenheten och skick 

ligh e ten i läkaryrket i själfva verket konun er vapnet tillgodo . 
?vlarinhlkarnes tjänstgöring bör därför i möjligaste m ån ord
nas så, att den enskilda praktiken kan fortgå jämsides. Dessa 
.iin~ k em:'\1 äro också framh ållna i förslaget till fiiltliikarkåren s 
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omorganisation. Efter ett påpekande af att de uppräknade, 
ur allmän synpunkt i viss mån svårare viikoren för marin
läkarkårens tjånstgöring kunna synas motivera en något högre 
a flöningsnorm ån för fältlåkarkåren , afstå de sakkunnige dock 
fr ån att 'fastställa, huru 'stort ett dylikt ti ll skott skäligen slalll e
beräknas. Det har nåmligen visat sig särdeles svårt att' finna. 
exakta motsvarigh eter m ellan tjånsterna inom de två låkar
karerna. 

Jåmförelsen m ellan kårerna gifver vid handen, att ut sik
terna till befordran för de tre lägre grad erna vid marinen , :;ti 
pendlater inberå knade, s tälla sig endast '/r. så gynnsamma 
som vid a rmen och för marinläkare af 1 :a graden knappt \, 
~<t gynnsamma som för de ordinarie bataljonsHikarne enligt 
oinorganisationsförslagel. Beträffande aflöningsvillkoren kom 
mn de sakkunnige till det resulta tet , att nwrinöfverliikorcn , 
oaktadt han molsvarar öfverfälllä kare m ed generals lön, bör 
som förut åtnjuta kommendörs aflöning m en att han bör er
h ttlla en mariniåkare af 2:a graden till ordinarie assistent i 
marinförvaltningen såsom biträde vid expeditioner och gransk
ningar. De först e nwrinläkmne likställas m ed fördelnings l~i 

kare d. v. s . föreslås erhålla kommendörkaptens af l :a graden 
aflöning. Nu iiga de ju motsvarande rang men hafva kapt en s. 
ar l :a kl. lön och komm endörkaptens dagaflöning och ink\'fl r 
teringsbid r ag. .11 urinläkarn e af 1 n: graden anses reda n f r8n 
sin första anställning m olsvara äldre bataljonsläkare vid arm en 
coch så lunda omedelbart böra J;:omma i å tnjutand e af lön ;; le. 

i likb et m ed ka plen af l :a kl. Denna grad börjar numera med 
kapiens af 2 :a kl. lön och komm er först med 2 å ld e rstill ~igg 
efter 10 å rs ljtinst upp lill kaptens af l:a kl. samtliga li.ine
fi'ormåner. Emellertid saknar marinlåkarkåren m otsYarighet 
till regementsHikare und er del den föreslagna o morganisa l i o
ner, af fiHtläkark å ren har 47 regem entsläka re mot 53 bataljons
liikare. För att hered a m arinläkarne af l :a graden m\go t 
Yederlag för deras i jämförelse med bataljonsläkarne enlig t 
omorganisationsförslaget dåliga befordringsutsikter mise el~ 
sakkunnige rättvist, att de tilld elas två å ld erstillägg efter r CS JL 
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;) och 10 å r å 300 kronor , hvarigenom lönen sålunda slutligen · 
lwmmer att blifva 4,000 kronor d . v. s. lika m ed regements 
läkares eller kommendörkaptens af 2 :a graden. På denna 
lijn . skulle marinläkarne af 1 :a graden äga rätt beräkna sin 
pension i likhet med regementsläkare. De sakkunnige anse · 
dessa lönetillägg vara en mycket måttlig ersättning för rege
menlslåkarbefattningen, enär marinläkarue af l :a graden 
a llljäml bibehålla kaptens dagaflöning och inkvarteringsbidrag. 
]:Jtt den nuvarande organisationen visat sig väl fylla behofvet 
och systemet m ed ålderstillägg bereder en viss af konjunktu 
rerna oberoende löneförbättring å t alla marinläkare af l :a 
gmden , hafva de sakkunnige ej ansett lämpligt föreslå införan 
del af någon n y mot regementsläkare svarande tjänstegrad vid 
I•Wrinläkarkåren , allra helst som en sådan skulle föranleda en 
miingd åndringar i nu gållande förordningar och reglementen. 

En statistisk beräkning af den tid som marinläkame af 
':2:.1 graden i medeltal äro kommenderade till tjänstgöring vr 
;,r , har befunnits vara 3 ' /2 månad . Då armens föreslagna 
e:: tra bataljonslåkm·e mot samma aflöning som marinläkarnes . 
af 2:a graden nuvarand e förmåner, tillförsåkras en fixerad 
maximitjänstetid af blott 2 månader, öfversliger sMunda ifr ~t 
g;warand e mariniåkares medeltjånstetid de extra balaljonsHi
k~n·nes m ed ej mindre än 75 o/o. Af denna anledning för esHl.s. 
a tl det ursprungliga arfvodet för marinläkare a f 2 :a gra dell 
hiijes till 1,800 kronor genom alt det nuvarande 2:a åld ers 
tillägget :l 300 kronor genast lägges till arfvodet vid tjänsi ens 
l il! l t å de och alt sedan endast ett å lderstillägg å 300 kronor er 
Htlles eft er 5 år. Beträffande dagtraktamente i land så före
siås de l till 7 kronor såsom förut men alt marinläkarue af :.! :a
graden i likhe t m ed hvad chefen för landll'örsvarsdepartem en
leL i innevarande å rs s talsverksproposition föreslagit för hiit
liihars li pendiaterna , efter 30 dagar s fullgjord tjänstgöring skulle · 
komma i åtnjutande af e tt s. k. kommenderingstillägg af (j 

kronor om dagen. Detta tillägg m åste n ämligen m ed nödvän
d tg heL l il! komma marinläkarslipendiat, om fältlå karstipendiat 
tillerkännes detsamma, och då m åste de t ju anses orättvist alL 
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.ej ~iJven ledes tilldela den i kompetens och ansvar högre ställ(Je 

marinläkaren af 2 :a graden ett liknande kommenderingstillägg. 

Medeltiden för marinläkames af 2 :a graden kommenderingar 

i land utgör visserligen endast l månad och 5 dagar, men d<:' 

haha vid ett flertal tillfällen för längre tid förordnats som vi

karier ~l stationerna och vid kustartilleriet, under hvilken tid 

de sålunda u Lan kommenderingstillägget i afseende på dag

aflöning skulle blifva betyd\igt sämre stä llda än stipendiaterna. 

-r marinförvaltningen lwmmenderad marinläkare af 2:a graden 

ames dock ej böra komma i åtnjutande af kommenderings

. ti!Higg. Sjöaflöningen för marinläkare af 2 :a graden föreslås 

höra bibehållas vid nuvarande belopp: 10 kronor 50 öre. 

,1/arin/iikarstipendiatenw anses böra bibehålla stipendiet 

å 900 kronor och dagtraktamente i land å 7 kronor m en före

~lås , som nyss sagdts, i likhet med fältläkarstipendiaterna, vid 

tjänstgöring i land efter 30 dagar böra erhålla et t kommende

ringstillägg å 6 kronor om dagen. Uti sjöaflöningen 10 kronor 

50 öre föreslås för stipendiaterna ingen ändring. 

Hvad angår sjul;lws/äknnw vid flottans sjukhus i Karls

-krona, som för undervisning af sjukvårdsmanskap åtnjuta ett 

[nligt arfvode af 500 kronor, så anse de sakkunnige, att detta 

]1ör bibehållas oförändradt, oaktadt till sjukhusliikarne vid 

,r~ llmänna garnisonssjukhuset i Stockholm ett motsvarande 

n;-fvode af 1,000 kronor utgår. 

Då inom niltläkarkårens reserv ekiperingshjälp med 500 

·kronor tilldelas bataljonsläkare och stipendiater, föreslås, fi) r 

-beredande af sådan åt marinläkare af 2:a raden i reserven, 

som ej förut nuit stamanställda, alt ell förslagsansl:1g af 1,000 

]'!·onor årligen upptages i staten. 

Beträffande pensioneringsförhållandena föreslås endast 

den fö6indringen att marinöfverläkarens pensionsålder höjes 

·från mmuande 60 + 3 till 62 + 3 = 65 år. 

Med de föreslagna löneförbättringarna ~kulle nuvarand e 

,slaten för marinläkarkåren, 120,585 kronor, behöfva ökas med 

·23,800 kronor. Sistnämnda helopp innebär emellertid ej den 

·faldiska ökning, hvarmed statsverket komme att betungas, om 
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·de föreslagna ökningarna skulle fastställas, enär nämligen ,01 

mr fas tställda ålderstillägg inbesparas 12,600 kronor. Dem1a 

summa bör sålunda dragas ifrån 23,800 kronor, hvarvid återstå 

11 ,200 kronor, som sålunda, uneler förutsättning att alla ·11-

clerst illägg utgå, är det belopp som statsverket ytterligare f:'tr 

vidki=innas genom de föresiaona Iöneförbättrinaarwt 11 'JOO 
b . be: (.. . ,-

kronor utgör knappast 10 % af den nuvarande stalen eller 

1:roportionsvis något mindre än den föreslagna omorgamsa

twnen af fältläkarkåren skulle medföra. Denna kår draoer 
"' 11iim ligen numera en kostnad af 689,125 

enligt förslaget är 68,000 kronor . 
kronor och ökningen 

Uti sakkunniges uppdrag har äfven ingått yttrande öfver 

gemensamt upprätthållande af läkarvården vid Vaxholms 

kustartilleri- och grenadjärregementen. I nämnda hänseende 

föreslås, att regementsläkaren vid grenadjärregementet och 

den a Oscar-Fredriksborg placerade marinläkaren af 1 :a tTa

den under fästningens kommendant och efter förslag af fÖrste 

marinläl,aren i Vaxholm böra under samverkan bestrida den 

erforderliga sjukvården. Detaljer angående deras slällning oeh 

nflöning i öfrigt torde ej behöfva h är anföras. 

.-\.f nedanstående sakkunnige hafva särskilda yttranden an

förts i följande punkter: 

a f kommendör Dyrssen, som ansåg marinöfverEikarens 

JH'nsionsl'l lder böra bibehållas vid den nuvarande; 

ar professor Åkerman, som i hu fvudsak föreslår: att ma

l'lllliikarne af l :a graden uppledas i ej mindre än 3 lönegrup

per, af hvilka den första skulle erhålla regementsläkares, den 

a ndra äldre- och den tredje yngre bataljonsläkares aflönings

l'ö•·m imer, att nuvarande förste marinläkartjänsten i Vaxholm 

itndra s till marinläkare af l :a graden l :a gruppen, att i första 

gruppen skulle finnas 5, i andra och tredje hvardera 4 marin

l~ikare af l :a graden, a tt dessa läkare i tur och ordning skulle 

uppflytlas i högre lönegrupper, att marinläkare af 2:a graden 

'id tjiinslgöring i land, i likhet med extra bataljonsläkare böra 

(·rhttl la 8 kronor i dagtraktamente och vid kommenderin" i 
• t> 

111 :tnnföna ltningen såsom bitr~id e åt marinöf,·erläkaren i stäl-
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lel för dagaflöning ett m·fvode å 1,500 kronor samt att de af 
honom föreslagne marinläkarnes af l :a graden, l :a gruppen. 
pensionsålder i likhet med regementsläkarnes höjes till GO

+ 3 respitår; 
af doktor Kjellberg, hvilk~n såsom moliv för för s te marin-

läkarens i Vaxholm likställighet uti aflöningsafsende med förste 
marinläkarne i Karlskrona och Stockholm anfört, att då nå
gon ny aflöningsgrad mellan förste marinläkare och marin
läl.:are af 1 :a graden med föreslagna 2 ålderstillägg ej bör 
införas, bemälde förste marinläkare i Vaxholm måsle likstäl
las med de två förste marin1äkarne vid flottans stationer. 

Mot det af professor Akerman anförda särskilda ~- ttran
det kunna följande invändningar göras. För det första torde 
det vara tämligen enastående att indela en och samma tjänste
orad uti 3 så pass olika lönegrupper som kommenilörkaptens :r 2 :a graden sam l kaptens af l :a och 2 :a klass . Det fr::in 
ba taljonsläkare till r egementsläkare motsvarande stegel inom 
marinläkarkåren skulle göras fullkomligt oberoende af merilet
or:h lämplighet och en omeriterad läkare skulle vid goda kon
junl.:turförhållanden kunna p å ett oberättigad t sätt 11ppna hög
re aflöning und er del en lämpligare h ålles tillbaka. Den a r 
professor Åkerman betonade likheten med förslaget till om
organisation af fältläkarl.;: åren brister också däruti , att arm~~ns 
n::uementsläkare tillsättas p å ansökan och ej utan vid :cu-e upp
fl}~Has till denna grad. Professor Akerman säller del: .. äid_stc 
marinläkaren vid Vaxholms- Oscar-Freclriksborgs lastmng 
inom första lön egruppen. Man måste då fråga sig, hnru det 
kan låta sig förena med marinläkarkårens militära orga
nisation att en viss tjänst är bunden vid och tillförsäkrad den 
hö!~sta lönen inom graden . Vidare ligger del inom. de mydzel 
li.il; tänkbara möjligheternas gräns, al t om , såsom för när
varande är fall et, marinläk:cune af l :a graden till lefnaclsåldcrn 
ii.ro relativt jämnå riga, någon uppflyttning till högst::t, ja kansk•~ 
ej ens till andra lönegruppen blir möjlig för de sist utn~tmm~e 
före uppnådd pensionsåld er. Dessutom torde man m ed sa -
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terhel kunna påsH't, att om de 4 sista i graden slwla hafva 
yngre bataljonsläkares aflöning, det konuner att möta afse
,·ärda sYårigheter vid tillsättandet af dessa platser, då de förut 
varit jämställda m ed äldre bataljonsläkare. Med afseende pti 
marinläkarne af l :a graden torde professor Akermans förslag 
därför kunna hetraktas såsom föga lyckligt. Vid förslaget aU 
i likhet med öfverfältläkarens adjutant, tilldela marinöfverlä
karc·n s assistent e tt arfvode af 1,500 kronor i stället för vanlig 
d:t gnflöning ~~ 7 kr. om dagen , förbiser professor Åkerman, 
~1tt öfn•rfältläkarens adjutant utom arfvodet uppbör den dag
:1 fluning, som tillkommer hans innehufvande grad. 

De sakkunniges utredning remitterades af chefen för sjö
försvarsdepartementet omedelbart 1 ill marin förvaltningen , som 
i alla delar tillstyrkt hnfvudbetänkandet i densamma. 

Gunnar Nilson. 
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Upphandlingar för flottans fartyg utom 
stationerna. 

Ett ofta såväl i riksdag som annorstädes hördt påståent!~ 

är, att vårt försvarsväsen i förhållande till sin storlek och 

effektivitet :ir alltför dyrbart. Huru därmed än må förhålla 

sig, är det ju för vårt fosterland med dess högeligen begrän

sade tillgångar af största vikt, att klok sparsamhet karaktäri

serar förvaltningen af de medel, som äro anslagna till försvaret. 

Om vi särskildt ägna vår uppmärksamhet å t den del af 

försvaret, som benämnes flottans öfningar så finna vi huru 

dessa på några få år nått en ofantlig utveckling både ifråga 

om omfång och rörlighet. Häraf har blifvit en naturlig följd 

växande utgifter . En väsentlig del af dessa utgifter kommer 

på naturaunderhåll och utredning (utredning här liktydigt mc-l 

persedlar och materialier). 

Förutsatt att konsumtionen inskränkes till den med hänsyn 

till verkliga behofvet minsta möjliga - hvad angår proviant 

kan detta mål vinnas bland annat genom tillämpning af ''Il 

billig m en ~indock god spisorclning, genom indragning af por

tioner till permitterade m. fl. samt genom förrådens omsorgs

fulla skötsel; hvad angår utredning genom sparsamhet på koL 

rengöringsmaterialier m. m . - om alltså detta göres, äro där

med alla möjligheter utnyttjade att nedbringa kostnaderna i 

ofvan nämndt afseende? 

Hil -

Säkerligen icke. Ty i upphandlingen af förnödenheter· 

utom stationerna torde återstå en icke ringa möjlighet att. 

få dessa kostnader reducerade. 

Anställer man en jämförelse mellan flottan och vissa af 

våra stora moderna ångbåtsrederier i afseende å sättet för 

upphandling ... af förnödenheter i hamnarne, så torde flottan . 

nåppeligen i alla stycken kunna sägas inta första platsen. 

För dessa rederier har det varit nödvändigt att med kon

trakt antaga leverantörer och mäklare för fartygen i de ham 

nar, som af dessa angöras. Detta har varit möjligt, då deras . 

fartyg gå i r egelbunden trade eller åtminstone destineras blotL 

till vissa på förhand kända hamnar. För u t af gjordes upp 

handlingar efter vederbörande befälhafvares godtfinnande. 

Om man nu för att återgå till örlogsflottan till en början' 

undersöker, huru upphandlingar göras för dess fartyg i sven

ska hamnar, så skall man finna, att principen af med kontrakt. 

bundna leverantörer utom stationerna ingalunda är främman

de, dock långt ifrån enhetligt genomförd . 

Sålunda antagas af vederbörande staber, medelst kontrakt , 

efter infordrande af skriftliga anbud, leverantörer för ku:;l

eskadern, kust flottan och skoleskadern i de hamnar, som dessa 

styrkor mera samfäldt besöka, dock i allmilhet enelast beträf

fande vissa artiklar. 

Härmed iir ju ej så litet vunnet. 

Men ofta nog händer det, att ett eller flera fartyg detaschc

ras för att angöra hamnar, hvarest icke på förhand är sörjdt 
om leveranser. 

. Härtill kommer sjökrigsskoleafdelningen med sina fartyg, 

hvllkas svenska hamnar äro tämligen obestämda på förhand 

och för hvilka far tygs räkning leveranser ej kontraheras i reoe] ·-
'd o , 

"~ are skeppsgosseafdelningen (för öfrigt äfven denna afdel-· 

nmg saknande ekonomisk stab), Svensksund m. fl. 

Vi kunna alltså fastslå såsom faktiskt, att antagande af 

leverantörer jämte betingandel af varornas priser är öfverläm

~adt till ett flertal ekonomiska myndigheter eller personer . 

l\lart är , att ett sådant system innebär en svaghet. 
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För att gå till förhållandena inom det privata affärslif\'t>.t 

·Och de lagar, som dessa följa, så vet lwar och en icke blott , 

.att den pers!=m, som köper ett litet parti af en vara får betala 

. efter ett högre enhetspris än den, som köper ett stort, istånd 

därtill antingen på grund af större resurser och större egn1 

be h of eller på grund af att han i sin hand samla l order frim 

ett flertal andra personer, utan äfven , alt en säljare i regel med 

gi!ver någon prisreduktion åt en fast, pålitlig kund. 

I analogi härmed offererar en anbuclsgifvare staten lägre 

priser och förmånligare villkor, när anbudet gäller större leve

nmser under en längre tidsperiod, än han gör, när det blott 

är fråga om leverans en enstaka gång; och det bör ju för en 

mindre sam vetsöm affärsman vara ganska frestande att tagR 

för sig, när han vet, att köparen behöfver varan genast och 

e.i har möjlighet att utnyttja de fördelar, en fri, allmän och i god 

tid utlyst täflan erbjuder. 

Korteligen, det nuvarande systemet förelyrar upphandling· 

arne. 

Detta är emeller tid icke elen enda olägenheten. Det kan 

inträffa, isynnerhet på mindre platser, att de förnödenhett'i·, 

som äro för fartygen nödvändiga, ej stå alt erhålla. 

Som belysande exempel må nämnas följande. 

Fylgia anlöpte på hemresa från Glasgow förra sommaren 

Strömstad. Då det för fartygsintendenten var bekant, att pro

viant och utredning här betingade enas lående höga priser, 

had e han bestämdt sig för att ej begära någon komplettering 

af förråden därstädes . Förradet af färsk potatis var emeller

tid i det allra närmaste ullömdl, hvadan upphandling· hiiraf 

var nödvändig. Intendentens förvåning blef lika stor och obe

haglig som den var motiverad, när han erfor, att trots sö

kande med ljus och lykta, i hela Strömstad ej kunde uppbringas 

så mycket som 100 kg. potatis. Först på tredje dagen kom 

potatisen från - Göteborg. De priser stadens ende »skepps

handlare » begärde öfverstego ganska afsevärd t dem, som en 

.göteborgsfirma begärde för samma varor fritt Strömst~1cl. 
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Man ser alltså, att elt visst osäkerhetstillstånd blir följrlen 

~lf att - för att begagna det engelska uttrycket - »navy

con tractors >> saknas, ett tillstånd, som kan bli ganska obe

hagl igt, icke minst för dem, som ha ansvaret för att ingenting 

ombord fattas i utrustningen. 

Nyss citerade uttryck navy-conlraclor eller dess motsva

rande franska , spanska, holländska benämningar återfinnas ~j 

sällan p å utländska leverantörers räkningar, hvaraf synes fram

gå, att andra mariner ingå årskontrakt med bagare, slaktare, 

.skeppshandlare m. fl. i vissa hamnar. För att nämna e tt par 

betecknande exempel så hade Guernsey, som är en relativt 

liten plats, Sanlander likaså, vid Fylgias besök 1910, sina 

.navy-contractors. England marin torde väl vara den, som 

mest vinnlägger sig om att vid sig fästa p ålitliga och rutine

rade leverantörer. I England aflönas t. o. m . särskilda funk

:tionärer, som endast ha i uppdrag att på ort och ställe under

söka leverantörers kapacitet, solidilet m. m .,_ inspektera fabri

ker och anläggningar, som i en eller annan form arbeta med 

leveranser för kronan. 

Det har redan sökt påvisas, att staten genom att leveran

ser af vissa ftirnödenh eter till vissa hamnar eventuellt anlö

pande fartyg för et t år i sänder utbjudas till allmän täflan, 

'kan betinga M sig väsentligt lägre priser än, då något annat 

Törfaringssätt tillämpas för sådana upphandlingar. 

För en s träng tolkare af föreskrifterna i K. kungörelsen 

af den 18
/ 11 l 893 angående statens upphandlings- och elltre

prenadvi.isende torde äfven ofvan framhållna förfaringssätt 

\ara det enda riktiga. Anspråk från köpmännen själfva på 

en sådan tolkning, som utesluter orättmätigt monopoliserande, 

ha också på sista tiden börjat framkomma. 

För de ekonomiska funktionärerna ombord, d. v. s. i 

första hand stabs- eller fartygsintendenterna (redogörarne), 

men i vissa fall äfven fartygschefer, skulle ett system med 

årsleverantörer vara till den största lättnad. 

Särdeles värdefull vore vetskapen om att alltid kunna er

:hålla de varor som erfordras, och på en bestämd tid, hvilket 

1'idskr'ift i Sjöväsendet. 11 



- l(j4 -

möjliggjorde dispositioner med afseende å upphandling och ut
spisning i god tid, ja, hade gynnsam återverkan äfven på den 
öfriga tjänsten ombord. Därtill kommer minskadt ansvar för 
den , som verkställer upphandlingen, hvilken skulle blifva be
friad från risken att en dag få anmärkning för att ha betalt 
för dyrt pris för en vara. 

Äfven ur revisionssynpunkt skulle systemet ha en viss be
tydelse. Revisorerna finge elt fast underlag för sin revision i 
de m ed leverantörerna upprättad e kontrakten. 

Utan tvifvel skulle också ett system i den anförda rikt
ningen medföra ett visst gynnsamt moraliskt inflytande på 
både köpare och säljare, därigenom att det bidrog att stiirka 
den uppfattningen hos dessa, att flo ttans upphandlingar böra: 
göras efter J.;lara och r ena linj er, som icke lämna rum för 
godtycl<,liga inrlividuella ingrepp i syfte att gynna n ågon viss 
persona grata. I samma mån skulle allmänhetens förtroende 
för flottans förvaltning stärkas . 

Nu kan visserligen invändas, att elt system som det an
lydda, kan Y<H m ycket svårt att praktiskt genomföra. Säker
ligen finnas å tskilliga sd \righeter att öfvervinna. Men lwar 
finnas icke h inder, när fr åga är om att genomföra n ågot nytt ! 
I denna fråga skulle väl den största svår igheten va ra förutbe 
stämmandet af det lwmmande årets öfningar m ed hä nsyn till 
<le lokala förh ålland ena. Det tord e ej, då principen härm ec! iir 
\'isad vara riktig och möjl ig att praktiskt omsätta, h ~ir beh öfva 
angifvas närmare huru och i hvi lket omfång ett enh etligt sys tem 
a f j'lott-leuerantörer - må det tillåtas att begagna delta utlryc], 
-- i svenska hamnar bord e genomföras. Om det vä l en gång 
hlef bes täm!H att ideen skulle realiseras så finge na turligen 
m arinfön·altningen på sin Jo lt sys tem ets ularbetand e och full 
görande. 

De principer , som böra vara bestämmande För ma rinens. 
upphandlingar i svenska hamnar, kunna gifvetvis icke i all
mänhet vara tillämpliga beträ ffande upphandlingar i utländ
ska h amnar . 
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Den omstiindigheten, att sådana mera sällan besökas, och, 
när så sker, l•lott för en gång under en längre tidsperiod, utgör 
därvidlag det naturliga hindret. 

Man skulle ju visserligen kunna tänka sig, att staten, när 
bestämdt blifvit, att fartyg skall under året besöka vissa ut
ländska hamnar, genom konsulaten träffade aftal om leverans 
:lf vissa förnödenheter. 

F örsök gjordes också sommaren 1910 i denna riktning, 
i det marinförvaltningen antog leverantörer af proviant och 
utredning för sjökrigsskoleafdelningen i Glasgow. Emellertid 
syn les vederbörande i marinförvaltningen ej ställt stora för 
hoppningar på något gynnsammare resultat. Man kan h eller 
icke säga, att resultatet öfverträffade dessa förväntningar. Or
sakerna, som kunna sägas vara åtminstone delvis af allmän 
na tur, skola vi snart finna. 

Hvad man först och främst har att taga i b etraktande vid 
bedömandet af möjligheterna för ordnandet på förhand af le
veranser i utländsk h amn ~ir det relativt långa afståndet mellan 
de platser, å hvilka de båda kontraherande parterna befinna 
sig, dä rnäst den obekantskap med lokala m. fl. förhållanden 
a leveransorten som man m åste föru tsätta vara i allmänhet 
tillfinnandes hos den part, som företräder staten. Följden här
af blir , a tt afgörandet m åste läggas i konsulernas h änder. Men 
fiir att träffa aftal om leveranser till krigsfartyg erfordras män 
med fackkunskaper på detta område, åtminstone en v iss er
farenhe t, något som ju icke alla konsuler kunna företr~ida . 

Det var förnämligast de lokala förhållanden a, som gjorde 
aLL fu llgörandet a f leveranserna till sjökrigsskoleafdelniHgen 
<'nligL marinförvaltningens ofvan nämnda aftal ej blef fullt 
tillfredsställande. 

Afcleln ingeus fart yg Jågo förankrade uLanför Greenock , l 
timmas järnvägsresa a flägsen från Glasgow. Tvänne leveran 
törer hade sina a ffärer och bodde i Glasgow, den tredje i 
(;J ( enock. De t säger sig sji:ilft, aLt denna om ständigh et skulle 
inneb!ira en h el del ök acl t besvär ; den var dessutom onödig, 
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då lämpliga leverantörer af samma varor och till ungefär ena
handa priser som i Glasgow med säkerhet skulle kunna er
hållits. Därtill hade af missförstånd ett af aftalen kommit att 
innehålla uttrycket »free on board », utan att leverantören vid 
anbudets afgifvande af sett detta leveransvill!ior; af de i\.ter
.stående aftalen innehöll det ena äfven denna clausul (som 
följdes någorlunda efter bokstafven), det andra däremot en 
mman aflämningsplats, nämligen kajen i Greenoclc Allt delta 
verkade mycket störande på leveransernas fullgörande, isyn
nerhet som r.1öjligheterna att få varor ombord voro mycket 
begriinsade, dels på grund af Greenock's totala afsaknad på 
mindre farkoster, dels på grund af att afdelningens ångslupar 
i hög grad upptogos med persontrafik. 

Härmed är dock icke sagdt, att förnyade försök med an
Lagande af leverantörer utomlands genom landets representan
ter icke böra göras; med ofvan anförda exempel har endast 
afsetts att påvisa, att det kan vara vanskligt att hemma i 
Sverige träffa aftal om leveranser i en utländsk hamn. 

För öfrigt är konkurrensen i allmänhet så stor, att någon 
större risk att vid träffande af aftal under hand, först sedan 
fartyget anländt, bli uppskörtad ej torde förefinnas. 

Emellertid finnas härvidlag mycket viktiga undantag, näm
ligen beträffande köp af kol och olja. 

Leveranser af kol ha under de sista åren kontraherats af 
marinförvaltningen genom en svensk kolfirma, säkerligen till 
stor vinst för staten. 

Hvad åter angår maskinolja, för närvarande liktydigt med 
vacuumolja, så har det varit brukligt, att af vederbörande 
chefer aftal ingåtts med Vacuum Oil Comp. i Stockholm cm 
leverans i utländska hamnar, hvarvid trustens prislista med 
10 % rabatt legat till grund. 

Såsom ett slutligt omdöme om flottans upphandlingar tor
de man alltså kunna säga, att de beträffande svenska hamnar 
kunna ordnas på ett för kronan mera tillfredsställande ~ätt 

iin som nu iir fallet, men att, hvad angår desamma i utEind-
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ska hamnar, det torde vara lämpligt att såsom regel bibehålla 
det nuvarande systemet, intill dess genom förnyade försök ut
rön ts, att liknande system som det, som anförts såsom lämp
lgit för svenska hamnar, äfven kan genomföras beträffande de 

utländska . 
Ek n. 
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sakkunniges förslag till öfvergångsbestäm
melser rörande fartygsexpeditioners 

redovisning. 

De af chefen för sjöförsvarsdepartementet sistlidet år till

kall::td e sakkunnige för utredning af marinens räkenskapsv~i

sende h a fva enligt desammas skrifvelse till s talsrådet och che

fen för sjöförsvarsdepartementet den 25 sis tlidne februari i ~ il! 

arbete fortskridit så långt, att förslag till bes tämmelser afseen

dc redovisning und er sjöexpeditioner före ligger fiirdigt aU till 

l rycl; befordras. 

För alt det skall blifva möjlig t tillämpa de nya besli"im 

m cherna redan från 1912 års ingång, föreslå cle sakkunnige i 

oh:mnämnda skrifvelse vissa öfvergångsbestämmelser, hvilka 

afse att underlätta bortrödjandet af det viktigaste hindrel 

hiirfö r, nämligen att vid 1911 å rs slul utgifter för 1911 oeh 

kanske ä fven för 1910 å rs fartygsexpeditioner till stor <lel ätmu 

sknlle kvarstå såsom förskoll d. v. s. icke nffiirda å respeklive 

anslags tilla r. 

De föresla gna bestämmelserna i:i ro 'af un gefä r följande 

lydelse: 
1. Då afsluLning af redovisning jämlikt § 351 af r egi. 

för m a rinen del II skall äga rum , d. v. s. vid öfvergång från 

en expedition till en annan, t. ex. då rekrytafdelning öfverg{ir 

till ku steskader eller ku steskad er till ku stflotta , lwilka tid-
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pun kler för öfrigt de sakkunnige anse böra förl äggas till m å

Jlad~skifte, då afslutning af vissa böcker ändock skall äga rum , 

ska ll fartygschef till den station, fartyget tillhör, insända 

kassnliggare och hufvudloggbok samt far tygsintendent till ve

derbörande m yndigheter vid samma station afgifva fullstäncliu 

redovisning. 
2. Jämväl högre befälh a fvare skall , då afslutning enligt 

.ofvnn äger rum å underlydande fartyg, afsluta och till den 

stnt ion, flaggsk eppet (flottilj - eller divisionschefsfartyge t) till

hiir , insända flaggens kassaliggare och penningjournaL 

3. Arbetet m ed fartygsräkenskapernas bearbe tning å rä

ken~Impskontoren bör så ordnas, att, äfven om med gransk

ningen af' desamma m åste anstå , kostnaderna för 1911 års 

far tygsexpeditioner varda förd elade och formelt a fförda å ve

·de rbörliga räkenskapstitlar för nämnda å r. 

Vidare framhålles 
nit vid afslutning af redovisning jämligl l och 2 ofv:m, 

h e lin tliga behållningar såväl i kassaliggare som i förrådsl ig

gare böra vid dessas insändande öfverföras i nya liggare ; 

o /t den ombord förda mönsterrullan, försedd m ed he

·s t.nkla anteckningar rörande antal öfningsdagar för stam cch 

Lc,·iiring m . m., skall bifogas redovisningen ; 

nfl före penningjournalens a fslutande befintlig behållning 

<;kall vara till vederbörand e befälhufvar e inlämnad; 

nU slutligen före afslutningen alla innestående kontan ta 

!Cn wlörmåner skola till vederbörande vara utbe talade, så att 

inga saldon i aflöningsbok en, a lt balansera till följande expe

di t ion, behöfva förekomma. 

Bestä mm elserna und er l och 2 innebära således egentligen 

<l' ll supplem en t till § 351 af regi. för marinen , del II, härvid 

före~krifvande h vad i vissa fall redan tillämpats. I nämnda 

paragraf bestämmes visserligen , att å fartyg, som blifvit be

ordrnclt till fl era på hvarandra följande, för olika ändamål 

abed da , expedi tioner , skall i redovisningen afslutning göras 

fiir enhvar af dem, men icke a tt nya b6cker skola uppläggas 

liir a ll redovisningen för den redan afslutad e expeditionen 
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skall kunna insändas till vederbörande station. Icke destoo 
mindre har i vissa fall så skett, nämligen dels i allmänhet, 
n~ir rekrytafdelning öfvergått i kusteskader, samt vid skifte 
af fartygsintendent eller beträffande kassaliggare af fartygs
cl1ef. Högre befälhafvares redovisning har i regel ingifvils 
efter hvarje expeditions slut, då vanligen äfven befälhafvare
skifle ägt rum. 

I de flesta fall, då afslntning gjorts, har emellertid hHf
vurlsakligen på grund af bristande tid, och då föreskrift sak
na is därom, redovisning för redan afslutad expedition afgif
vits försl, då fartygets samtliga expedi tion er afslutats. Sii
lcdcs har ifråga om fartyg i kontinuerliga expeditioner någon 
enhEtlig princip för redogörelses aflämnande hittills icke till
lämpats. 

Det stora flertalet redogörelser har emellertid inkommit 
samtidigt på hösten. Denna omständighet har omöjliggjort el t 
efterkommande af föreskriften i § 316 mom. e af regl. fiir 
marinen, del I, af innehåll, att redogörelser skola vara gran
skade, hYad beträffar kontanta medel, inom en månad och i 
öfrigt inom tre månader från den dag, de till kontoret in
kommit. 

Då granskningen alltså ej medhunnits inom föreskrifven 
tid, så ha ej beller kostnaderna för expeclitionerna, som å 
stationerna bokförts som förskott, kunnat afföras å resp. an
slagslithir, enär först i sammanhang med granskningen det 
noggranna uppdeJandet eller fördelandet af utgifterna ombord 
med hänsyn till karaktär af aflöning enligt stat, naturaunder
håll, utredning, sjötillägg m. m. försiggått. 

De sakkunnige ha tydligen förutsett, att enbart besliim 
melser enligt l och 2 icke skulle vara nog effektiva att undan
rödja missförhållandet ifråga om kostnadernas fördelning, v~il 

vetande, att erfarenheten från de senaste åren gifvit vid handen, 
att räkenskapskontoren icke äga disponibel tillräcklig, inom 
dcnnH gren af intendenturtjänsten tränad personal, i det de <;ak
knnnige under punkt 3 föreslagit en vida mera radikal ~i l 

giird, nämligen ett temporärt suspenderande af den hittills 
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segt fasthållna principen: granskning och fördelning s~Hn

tidigt. 
Det synes icke osannolikt, att ett långt tidigare tillämpan

de af principen: i första hand fördelning, i andra granskning 
skulle haft ett gynnsamt inflytande på kännedomen af öfnings
anslagets ställning vid de tidpunkter, då sådan var af nöden . 
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1Meddelanden från främmande mariner. 
(Afslutade den 20 mm·s 1911.) 

Ryssland. 

Budget. Marinbudgeten för 1911 har nyligen varit under 
behandling i dumans försvarskommission och budgetskommis
swn. Diirvid har en del ganska grava anmärkningar fram
ställts mot densamma. Man framhöll all utgifterna för ryska 
floHan såväl hvad beträffar personalens unelerhåll som kolål
gång m. m. voro relativt oerhördt höga och att ryska flottan 
fortfarande i sin fartygslista räknade ett mycket stort antal far
tyg utan verkligt stridsvärde upptagande ett sammanlagdl de

placement af ej mindre än 249,000 tons , d. v. s. mer än hv<Hl 
England , Förenta staterna och Japan tillsammans kunde upp
visa . 

Vidare påpekas att år 1908- 09 för bygande af en jagare 
.afsedd bevillning å 2, 7 mill. rubel, icke användts för sitt ända
mål och att af för bygancle af 3 und ervattensbålar i Svarta 
hahet anvisade 3, 7 mill. rubel endast en sådan byggts och att 
återslående 2, 1 mill. rubel användts till andra behof. 

Väl vetande att vägran af anslag till fortsättande af byg
gandet af de 4 Dreadnoughtslagskeppen Sevastopol, Petropav
Jovsk, Gangut och Poltava endast skulle leda till att medlen det 
oakladt med riksrådets bifall komma att utanordnas, hafva 
kommissionerna inskränkt sig till att föreslå alt anslagen för 
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l Hl l, 28 mil!. rubel, för bättre kontrolls skull måtte fördelas 
p;1 de fyra slagskeppen med 7 mill. rubel på hvarje. Hela an
slaget till dessa fartyg beräknas till 12H,250,000 rubel och afses 
att fördelas på åren 1911- 15. Denna summa skall ingå i det 
stora extra ordinarie anslaget på 1,300 mill. rubel för försvaret, 
af hvilket öfver hälften (750 mill.) beräknas för flottan. 

Kommissionerna nedbringade slutligen budgeten med om 
kring 2 mill. rubel. 

Furtygsbyggnadsprogmm för Svarta lwfue/. Enligt tid
ningsuppgifter har minislerrådet godkänt ett särskildt fartygs
byggnadsprogram för Svarta hafvet. Detta program är ett till 
läggsprogram till det stora fartygsbyggnadsprogrammet (750 
mill. rubel) och slutar på 150 mill. rubel. Man afser att bygga 
såvicil slagskepp som smärre fartyg. Denna kraftansträng
ning beror s~ikcrligen på de forcerade turkiska flottrustnin-
garn a. 

Farlygsmateriel. Ett på Ochtavarfvet i Petersburg uneler 
J;yggnad varande vallenfartyg om 830 tons, har erhållit namnet 
Vodolej n:r 4; fem på Nevskivarfvet under byggnad varand e 
angare på 1,982 tons afseelda för den >> flytande basen >> , skob 
heJiiimuas Petschora, Mesen, Suchona, Kama och Oka. Samt
liga sex fartyg skola tillhöra baltiska flottan och klassificeras 
s~t~om transportfartyg. 

Fö rbonclsindelning. De äldre torpedbåtarne 127, !:'Hl, 13:~ , 

1;)[;, 1:17, 139 och 141 samt dc nya små motorlorpedbålanll' 

2--1 O hafva strukits från fartygslistm1. 
Som en följd häraf hafva 8:e divisionen i 2:a torpedflotltil 

jen och 9:e och 10:e reservtorpedbåtsdivisionerna upplösts och 
kvarYa rancle fartyg i dessa förband torpeclbåtarne n:r 212, 2li3. 
l l~), 120, 128, 129, 134, 140, 142 och motortorpedbåten n:r t 
()fverförts till 2 :a reserven för att jämte eskaderjagarne Molod
.il'lski och Iskusni samt torpedbåten Poraschajuschi bilda cll 

Hyll förband kalladt >> kombinerade reservtorpeclbåtsdivisionen :>. 
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De förut till »divisionen för under byggnad varande eska
derjagare >> hörande eskaderjagarue Siljni, Storoschevoj, Strojni , 
Dostojni och D jäjateljni hafva nu officiellt öfverflyttats till ak
tiva flottan för att jämte eskaderjagaren Gramjaschi bilda 2 

torpedflottiljens 5 :c division . 

Frivilliga flottan. Ministeriet för handel och industri, tm

der hvilket frivilliga flottan sedan elt par år tillbaka lyder , hm· 
förelagt cluman ett Jagförslag för denna. 

Enligt detta skall frivilliga flottan erhålla visst statsanslag,. 
föra särskild flagg, skötas enligt kommerciella grunder och 
äga företräde vid frakt af post, trupper och last, som tillhö1· 
st~:tsdepartement. I spetsen för frivill iga· flottan står ett råd 
om 10 medlemmar och en styrelse om 6 medlemmar. I b~lda 
dessa ingår en representant från respektive marin-, krigs- och 
f i mm sministeri et. 

Den omedelbara tillsynen utöfvas af en verkställande di
rek tör. Vid antagning af besättningar till frivilliga flottans 
fm·tyg skola personer från armens och flottans reserv hafva 
företräde. 

Norge. 

jlJateriel. Undervattensbåten Kobben har försetts med 
apparat för trådlös telegrafi. Densamma kan dock endast J,e
g~lgnas för mottagning och på korta afstånd. 

Öfningar m. m. Rädclningsöfningar med undervattens
båtbesättningar komma att företagas uneler den närmaste 
framtiden. För detta ändamål har byggts en stor behållare af 
ji.irn, som skall föreställa micHpartiet af en undervattensbåt 
med styrtorn och maskinrum. Behållaren är försedd med kra-
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nar för in- och utsläppning af luft och vatten. Under öfningar
ne förses manskapet med räddningshjälmar och instänges i be
hållaren, som skall föreställa maskinrummet, hvarefter detta 
rum fylles med vatten. Tornet, som utgör enda vägen 1 t t 
slippa ut, fylles nu också med vatten för att åstadkomma 
samma tryck på båda sidor, så att dörrar och ventiler kunna 
·iippnas. Det gäller då för besättningen att genom tornet för
sök1 komma ut och upp till vattenytan. Samtidigt som dessa 
iifningar komma att påvisa hjälmarnes praktiska användbarhet, 
hli fva de också ett prof på manskapets kallblodighet och färdig
hd i apparatens handterande. 

Skjut- och torpedskola samt befälsöfningar skola äga rum 
sommar efter departementets närmare bestämmelser. 

Af årsklassen 1911 utskrifvas 710 värnpliktiga, af hvilka 
-!10 koma att inkallas elen 1 maj och 270 den 1 november. 

Följande fartygsmateriel torde komma att utrustas: 2 pan
sarbåtar till öfning af rekryter och stambesättningar samt till 
öfning under gång med båda kontingenterna värnpliktige från 
den 1 maj 1911 till den 30 april 1912, undervattensbåten Kob
ben för undervattensbåtpersonalens öfning samma tid, Valky
rien och 4 st. 1. kl. samt 4 a 6 st. 2. kl. torpedbåtar från 1 juli till 
september, samt jagaren Draug under omkring 1 1

/ 2 månader 
för öfningar till sjöss. Jagaren Troll skall företaga c:a 1 må-
Ilads proftur. Kanonbåten Fritiof skall vara kadettfartyg friin 
mid ten af maj till slutet af september. Chefsfartyget Heimclal 
~kall öfverYaka fisket i Finnmarken under 4 månader fri.IJ1 
den 1 mars. 

Danmark. 

Materiel. Torpedbåten S0ridderen löpte den 28 februari 

a f stapeln å Yarrow och C:os's varf i Glasgow. Båten har 
<'n längel af 55,4 m., bredden är 5,, 9 m. och deplacementet 217 t. 



., 
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Den skall göra en fart af 27 knop medelst 2 propellrar, drifnn 
af ett turbinmaskineri på 3,800 :\ 4,200 hkr. Två skorstenar 
finnas. Bestyckningen utgöres af 5 torpedtuber, 4 på däck 
och l stäftub. Torpederna äro af 45 cm. kaliber, deras längd 
är 5,91 m. Soridderen är typ för de båtar, som Burmeister & 

\Vain senare skola bygga . 

Afven hos Schichau i Danzig har Danmark en torpedbåt, 
Tumleren, under byggnad. Denna kanuner att tjäna som mo
dell för de båtar, som skola levereras från örlogsvarivet 

Ofningar m. 111. Den l april utgå pansarfartygen Olfert 
Fi~cher, Peder Skram och Herluf Trolle, 3 torpedbåtar och 
l patrullbåt på expedition. Olfert Fischer skall tillhöra artilleri · 
ocl! torpedskolan i Aarhushukten i och för skjutöfningar. 

Tyskland. 

Budget 111. m . Flotthudgeten har behandlats af budgets
kommissionen, men ännu ej antagits af riksdagen. Troligen 
kommer densamma att så godt som. oförändrad beviljas . En 
del anmiirkningar framkomma, hvilka dock af marinstats
sekreteraren tydligt och till full belålenhet vederlades. Riks
dagen och därmed hela tyska folket gåfvo statssekreteraren, 
som nu i 14 år beklädt sitt ämbete, de upprikligaste bevis p;\ 
lncksamhet och förtroende. 

ÖJ"ningur m. m. Hochsee-flottans fartyg ha fortsatt sina 
fi.ircskrifna öfningar f rån Kiel och vVilhelmshaven. 

lii och IV (slwl- ) torpedbåtsflottiljerna inträdde tjänst 
elen 4 januari. Rekognosceringsardelningen anträdde 1 ~ febr. 
en J 4 dagars öfningscxpedition till norska farvatten. 

Far/pro/' m. m . Pansarkryssaren v. der Tann har afslu!at 
profskjutningarna med artilleri och torped utan anm~irkning. 
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Kryssaren sändes den 20 febr. till Sydamerika på c:a 2 1
/ 2-

m i\naders expedition för att pröfva sjödugligheten, äfvensom 
ntask iner och pannor på längre sträckor. 

Stape /löpningar . Torpedbåtarne S 1G6, S 167, V 187, V 
18H och G 194 ha löpt af stapeln. 

Undervattensbå ten U 3:s haveri. Af redogörelsen om un
dervattensbåten U 3 :s haveri framgår att indikatorn, som skall 
angi fva om ventilen i a k tersta ventilationsröret är öppen eller 
s tiingd, varit i olag och stått på »stängd>>, oaktadt det fattades 
c: a ;3 cm. Genom den däraf orsakade öppningen, som var 
af c :a 90 cm2 :s storlek, strömmade vattnet in med en hastighet, 
~om snart växte till c:a 5 ton i minuten. Den elektriska 
centrifugalpumpens kapacitet var större, men pumpen fun
gcr:tde ej , och därför var det omöjligt att drifva ut vattnet. 

England. 

Budgel m. m. Byggnadsprogrammet för budgetåret 1911 
---12 omfattar: 

5 slagskepp eller kryssare, 
4 pansardäckskryssare, 

20 jagare, 
G undervattensbåtar, 
1 depötfartyg för jagare, 
l sjukvårdsfartyg, 
2 flodkanonbåtar. 

Genomförandel af delta program kommer alt taga en kost
mtd af omkring 230 mill. kronor, hvaraf för 1911- 12 äskas 
;n,,, mil l. kronor. 

Samlliga byggnadskostnader för 1911- 12 uppgå till 3:38· 
mi ll. kronor. 

En ökning af personalen med 3,000 man föreslås . 
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Personal m. m . I slutet af januari tog Admiral of The Fleet 

Lord John Fisher of Kilverstone officiellt afsk ecl ur örlogs

tj ~ins ten. För ett år seelan trädde han tillbaka från sin befatt

ning som First Sealorcl. Engelska pressen ägnade honom ett 

synnerligen vackert erkännande. 
Den 10 februari tog Lord Fishers förre m olslåndare Lord 

Charles Ber esford äfven afskecl ur aktiva tjän s ten vid då upp

nådda 6[> lefnads år. Många hade hoppats att Lord B. skulle 

utnämnas till Admiral of The Fleet, h an, som efter sina strider 

i Egypten och lång tid framåt var E nglands kanske populäraste 

sjöofficer, men dessa förhoppningar gäck ades. Det anses, att 

hans deltagande i politiken som partiman och agitator, h vil

k et föga passar med sjöofficerens ställning, leclt till hans af

sl< ed stagande. 
I Portsmouth ha bildats specialkurser för flaggm än och 

äldre stabsofficerare, h varvid under 3 veckor föreläses uti s ig

nalväsen och artilleri och ytterligare under 3 veckor i torped

lii r a och taktile Föreläsningarna h ållas hufvudsakligen :tf 
yngr e officerare. D en första kursen har nyligen börjat med 

15 deltagare. 
Vice amiral Sir John Bridgeman h a r eflerträdt amiral Sir 

William May som befälhafvare för Hemflottan. 

Öfningar m. m. I förbindelse med kröningshögtidligheter-

11a i juni komm er en s tor flot tparad att äga rum på Spitheads 

redd. 
De hittills gjorda försöken med 6 fiskeångare såsom m in 

svPpningsfa rtyg ha utfallit så gynnsamt, att Amiralitetet be

slutat förskaffa sig dispositionsrätt till ett stort antal dylika 

fartyg. 
Från 23 januari till 3 februari hade samlliga europeiska 

far tygsförhand öfningar i spanska farvatten under amiral May's 

befäl. Fartygens antal belöp te sig till 23 slagskepp och 14 

pansarkryssare. 
Taktiska och str ategiska öfningar ägde rum, hvarunder 

samlliga yngre amiraler erhöllo öfning i eskaders förande. Ef-
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1er iifningarnas slut gick Medelhafseskadern Lill Malta, Atlanl 

fk, flan till Gibraltar, men Hemflottan å tervände ej h em förrän 

dl·n 15 februari. På ingående till Ferrol råkade Collingwood 

och Agamemnon beröra en klippa, som ej var utsa tt i korte!. 

J ·'a rl~7 gen gingo som r esp. n :r 2 och 3 i formeringen. Dread

ltouglh gick först, men vidrörde ej grundet. Collingwood fick 

hål på ytterhotten och sändes till Devonport för reparation. 

Artilleri m . m . Skjulresultalen från Gunlayers T es t för 

l !J l O ha offentliggjorts. Hestdtaten ha h ållit sig på samma 

hiij d som 1909. H.ikochetträffa r räknas num era blott som half 

l r~i ff , då de alltid förut gällt såsom hel. 

De bästa resultaten ha uppnåtts af Chinadivisionen som 
n:r l och Hemflottans 2 :a division som n: r 2. Hemflottans 
l di ,·ision konun er först i sjnnde rummet. 

Gnisll elegmj"i. Försöken med gnisttelegrafi p å undervat

·t e n~bätar ha efter företagna förbättringar gifvit så gynnsamma 

resnitat aU elylika skola införas på alla B -, C- och D-båtar. 

\.Ieddelanden kunna mollagas intill 50 dislansminuter och af

~iindas p å n ågot mindre di s tanser. 

Materiel m . m . Slagskeppet Neptune har a fslulat s ina 

prof och inlräclt som flaggsk epp i Hemflotlan . Märkas bör, att 

J,~· ggnadskostnaderna understigit de beviljade anslagen, och all 

J,ygga nclet försiggå tt utan natt- eller öfvertidsarhete och dock 

t' ndast tagit 2 år i anspråk. De nya slagskeppen få ett depl. 

nf :24,000 tons, en längd af 169,2 m. och en bestyckning nf 

1 O st . 34,3 cm., 16 s l. 10,2 cm. kanoner, h vilka stå bakom pan

~arskyclcl. Blott en tre fotsmast finnes, elen andra är ohehöf

Iig pa grund af förbättringar i eldledningen . Bepansringen 

H ir mer utsträckt än på föregående typer. Parsons turbiner · 

nu' iinclas. Några slagskepp förses med Yarrow-, de öfriga med 

Bnhcock-\Vilcocks-pannor. Fart under 8 timma rs prof <>kall 
Y:1 ra 21 knop. 

Tidskrift i Sjöväsendet. 12 
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Frankrike. 

Budgel m. m. Deputeradekammaren har med 466 röstet· 

mol 74 beslutat påbörjandet af 2 slagskepp, för hvilka totala 

kostnaderna beräknas till 98,4 mil!. kr. 

Oruanisation. 1911 skola pansarkryssardivisionerna bcsl:l 

af endast 3 fartyg i stället för 4. 

Personal. Till chef för l. eskadern har utnämnts vice 

amiral Bellue stället för viceamiral de Jonquieres. Den nye 

eskaderchefen är 62 år gammal och uppnår om 3 år åldcr~

gr~insen. Franska facktidskrifter beklaga hans utni-imning, ritt 

han ej såsom divisionschef fått tillfälle att utbilda sig till eska

derchef. 
Amiral .-\HYert har utnämnts till chef för marinens gene-

ralstab. 
För manskapet har fastställts vissa för~indringar i u n i

formen. Mössan skall vara styf, den röda tofsen bibehålles ; 

pä framsidan anbringas clt förgylldt ankare. Mössbandets 

bokst.äfver göras större. Den blå yllebussarunen sluter Hitt till 

kroppen och är längre i:in den gamla. Byxorna sakna klaff 

och äro till snittet lika civila. Blåkragens förutvarande hvita 

trianguli.ira fält framtill borttagas och densamma s~illes ej fast 

på linneskjorlan, utan kn~ippes fast till yllebussarongen. 

A.rtil/eri. Vid förhandlingame i högsta marinrådet ~mg~t

ende nybyggnadsprojekten för 1911 behandlades frågan om de 

nya fartygens bestyck n i ng. 8,000 m. antogs såsom maximi

grLins för verksamt beskjutningsafstånd, en~ir målet ej å större 

dstånd med tillräcklig säkerhet kan iakttagas. 30,,-cm. J.;a

llOncn uppfyller alla anspråk på genomslagningsförmåga och 

sprängverkan, men sedan eldhastigheten hos kanoner af större 

kaliber förbättrats genom maskinella inrätlningar - 34 cm. 

kanonen Hir skjuta lika hastigt som 30," cm. kanonen - iir en 

kaliberökning lämplig. 

Artilleriets uppställning i midskeppslinjen med 3 kanoner 

i hYarje torn vore att föredraga, då verkan för- och akteröfvcr 
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därigenom ökas, om de närmare O-kryss-spantet liggande tornen 

niimligen ställas högre, så att desamma kunna bära öfver dc 

lii-irmare fartygsändarne belägna. Diagonaluppställningen Lyc

kes dåremot ej vunnit rådets gillande, förmodligen emedan 

dC'nsamma ej tillåter ett rationellt utnyttjande af hela artilleriet 
vid bog- och låringseld. 

Beträffande det sekundära artilleriet anses 14 cm. kanonen 

motsvara alla anspråk. Marinens generalstab förordar dessa 

kanoners uppshillande i dubbeltorn. 

Före den första stridsskjutningen ägde »tirs d'acconl» 

rmn. I. eskadern sköt på 8,300 m. och II. eskadern på 7,000 

m. afstånd. Målet utgjordes af en stor förankrad tafla. Det 

sl;;jutande fartyget var förtöjdt mellan bojar. Nedslagen iakt

t~?o~ från .~Il 2,000 m. på sidan om målet förankradt fartyg; 

harvid anvancles en ny fotografisk apparat. Med svåra m·tille

riet skötos 4 skott, föregångna af 1 inskjutningsskott och med 

medelsvåra [lrlilleriet 6 skolt, med 1 inskjutningsskotl. 

Undemallensbåtar. Förordning har utfärdats alt öfning 

11 1ed anbringande af lyftkättingar, rör för pressluft m. m. ~;amt 

m('d anviindande af telefon vid undervattensbåtars bärgande 

~ kall iciga rum 6 gånger om året. Såvidt möjligt skola dessa 

öfningar företagas i dockbassäng. Maurice-pannorna på under

Ya ltensbåten Charles Brun möjliggöra genom det vid öfver

va t tensgång magasinerade värmet gång· under vattnet i 5 tirn

mar . Dieselmotorer komma att inbyggas i undervattensb:Hcn 

Faraday; man väntar sig härigenom en vinst i aktionsradie 

=-:: 
1

/ " jämförd! med båtar drifna med ångmaskiner. För alt 

fiirh indra periskopglasens beläggning med fett vid nedgång ni i 

djig t vatlen ha försök gjorts med att låta en annan olja ·- Beli 

l' r-olja - utströmma på Yattenytan, som det uppgifves med 

goda resultat. Alla undervattensbåtar komma att förses m ed 

1110ilagningsstationer för undervattenssignalering. Utförda för 

hir~ök ha utvisat möjligheten för undervattensbåtar att mottaga 

dyhka signaler på ända till 7' afstånd. 
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.-lvialik Marinens luftseglingspersonal sorterar under en 

4. sektion af marinens generalstab. I tekniskt afseende sti1r 

luftseglingsmaterielen under »direction des const ructions na

vales , , hangarer och fast materiel omhänderhahas af >> direction 

de~ travaux hydrauliques >> . Försök med användande å 1ufl-· 
fa rtyg af gnisttelegrafi pågå f. n . under Farmans ledning och 

med god~~ resull a t. 

Nederländerna. 

Vlissingen-frågan . Etl nytt skede i denna internationella 

t\'islefråga intr~id er från och med miclten af februari månad. 

Den nederländska regeringens åtgöranden i saken följdes , 
som förut blifvil niimndl, under hela hösten m ed stort intress!' 

i gmnnländernas press, m en från officielll h å ll hade inga för

sök till påtryckning företagits mot n ederländska regeringen . 

lnlerpellationer i frågan h a emellertid nu gjorts i såväl fransl\:t 

deputeradekammaren som i engelska parlamentet. Den nu af

"ånnne franske utrikesministern , Pichon, s tälld e i sitt svar i 
t' " 
utsikt, att n ågon slags >> vänskaplig öfverUiggning >> skulle kunna 

~1stadkommas mellan de makter som garanterat Belgiens neu

lralitel, hvilken nu hotades genom de holländska befästnings

planerna. Glädjen, som delta svar väckte i Belgien, tog dock 

ett snart slut när tyska tidningar officiöst meddelade alt Tysk

land aldrig ämnade gå med på någon dylik öfverläggning, llvar

af de t omöjligen kunde skörda någon vinst. Och utan -;amt

liga garantimakternas öfverenskommelse kan naturligtvis intet 

heslut fattas , som på folkrättsliga grunder hinch·ar Holland att 

heshilla i sitt eget hus. 
I generalstaterna omhiinderhafves frågan f. n. af e tt nt

~kott, hYars majoritet är regeringsvänlig. Det an ses därför, 

att densamma har stor utsikt att gå igenom om än med vissa 

förändringar, som visserligen icke visa att man gifvit efter för 
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någon p~1lryckning ntre s ig från ena eller andra h ållet, men 

som dock ställa beGislningsprojektet i e tt behagligare ljus i 
ul1andets ögon. 

Nybyggnuder. De h åda af Yarrow å holländskt varf bygg

da jagarne \Volf och Fret ha fullgjort sina profturer m ed lill 
fredsstiillancl e r es ultat. 

. Italien. 

Personal. Till för bä ll r ande af de n u varande d åliga JJC
fordringsmiijligh ete rna och aflöningsförhållandena mom un

dcrofficerskåren, hvilka alstrat ett missnöj e som upprepade 

gånger tagit sig ullryck i d emonstrationer och petitioner, har 

c ll förslag till Jag framställts. Bl. a. föreslås en r eduktion af 

de o nu befintliga personalen till ett oundgängligt minimum ; 

clt> härigenom vunna besparingarna skulle användas till ell 

fii rhä ttrand e af villkoren för de kvarsti:tendc. De t föresläs ut

lil'la lning af vissa gratifikationer till underofficerare som afg~i 

cfler en minimitid af 6 år ; gratifikationerna ökas till sin s tor 

lek med antalet tjänsteå r. Ett genomförande af lagförs !a,:~e t 

Ileräknas draga e11 merkosinad af omkr. 1,000,000 lire pr år. 

Manskapsstyrkan skall fiir år 1911- 12 11ppgå till ~? \! :'1 

:Hl,OOO man och afsesalt för :l r 1912- 13 höjas Iii! 32,000 man. 

N ylJyggnader. Två nya slagskepp m ed ell d eplacem ent 

a f' 2-±,000 L och en beslyck n in g af 12 3-±,,., cm . kanoner projek 

l!"ras. Del ena lär skola sällas på stapeln redan i juli 1911. 

·r\·å 600 tons jagare och två torpedbå lar med förhrii il · 

nings motorer äro b es tällda hos Orlando. Af d e 12 torpeclbå l:ar, 

~om ingingo i 1909 års nybyggnadsprognun, löpte den först:1 
af slap(:'l n i j:1nunri. De erhålla samtliga e tt d eplacement af 

om kring 120 l. och skola görn 27 knop m ed 2,800 a 2,900 hkr. 
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Enligt en uppgift i Mittheilungen aus dem Gebiete des 

Seewesens skulle en undervattensbåt ha beställts på Germania

Yarfvet i Kiel. 
Genom kontrollberäkningar har befunnits att det under 

nlrustning varande slagskeppet Dante Alighieri i fullfärdigt 

skick kommer att ligga omkring 0,4 m. djupare än beräknadl 

Yar, beroende på diverse efter hand vidtagna ändringar hvilka 

resullerat i en deplacementsökning på 1,200 t. 

Förenta staterna. 

Personal. I det reorganisationsförslag som nyligen fra m 

lagts föreslås alt antalet deplacementton skall Wggas till norm 

för personalens num erär. För hvarje helt 1000-tal ton afses 

som maximum 50 man , för hvarje 2000-tal ton 5 officerare 

(inbegripet midshipmen ). Proportionen mellan de olika gra

derna inom officerskåren: p å 100 officerare komma l flagg 

m:IIl , 4 caplains, 5 commanders, 13 lieulenanl-commanders, :w 
lieulenan1s och 47 junior-lieul enants och midshipmen. Ce

fordringarnc l. o. m. captain ske efter tur. 

Nybyggnader. Slagskeppel: Arkansas löpte af stapeln den 

1-t januari. Följande data uppgifvas för detsamma : längd 

171 '"' bredd 28, 4 , depl. 27,243 t., bestyckning 12 st. 30,0 cm. k . 

i 6 midskeppslorn, af hvilka de t andra, tredje och femte stå en 

v:lning högre än dc tre öfriga. Sckundära bestyckningen består 

af 20 st. 12,7 cm. k. bakom pansarskyd(L Fartyget framdrif 

H's medels 10 Parsons-turbiner, utvecklande 28,000 hkr. p:t 4 

axlar. r\nga n erhålles från 12 Babcock -vVilcoxpannor. Ar-

kam:ns erhåller flaggsk eppsinredning. 

g-i"ll·es af 65 officerare och 978 man. 
Besättningsstyrkan ut

Kostnaderna för enbart 

sluof och maskiner belöpa sig till 17 ,3 mil!. kr. 

De båda projekterade slagskeppen Hira skola få ett depla

cemcnl öl\erstigancle 27,000 1. Enligt tyska uppgifter 3kulle 
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pl:u;er föreligga å 30,000 tons fartyg. En stegring af kanon. 

b1librarne ifrågasättes äfven, m en på grund af konstruktions

S\årigheter torde 40, 0 cm .-kalibern ännu ej på länge komrna 

t iiJ användning. 

Följande fartyg hade den 1 februari framskrielit si'tlunda: 

Florida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89,1 % 
Utah ........ . . _ . . . . . . . . . . . . . . 95 ,0 o/o 
'Vyoming . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51,0 o/o 
Arkansas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 58, 1 o/o 

En allmän misstro mot turbinmaskinerier tyckes ha börjat 

gi.ira sig gällande inom amerikanska flottan. Det ena af de 

båda projekterade slagskeppen skall förses med kolfmaskiner. 

Budget. Marinutskottet i Representanternas hus har för 

del nya budgetåret beviljat 125,4 mill. dollars, 2 milJ. mindre 

iin hvad som iiskats och 5,u mill. mindre ~in löpande årets bud

get. Marinutskottet föreslår au sjöministern hädanefter ej 

som nu är fall et skall vara skyldig att bygga en viss procent af 

Hybeviljade fartyg å statens egna varf; delta på grund af den 

oerhörda stegring af lwstnaderna som detta sys tem medfört. 

japan. 

En liflig agitation i japanska pressen för en höjning af de 

f i)r nybyggnader äskade anslagen har under sista m ånaelen iigt 

r um. Utsändandel till Östern af de föråldrad e engelska slag

skrppen Swiflsure och Trimnph har väckt en viss förargelse, 

e medan man i Japan anser att denna åtgärd skulle visa , att man 

i 'iisterlanclet ej tillmäler japanska flottan större betydelse ii n 

n ll densamma kan kompenseras m ed föråldrad e enheter ur 

e uropeiska mariner. Med afseende å tontalet intager japanska 

flo lian 5. platsen med 493,000 t. bland de stora marinerna, och 

J,omm er således eft er Frankrike. 
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Med Chankaiwan som hufvudstation har bildats ett 5_ 

,.;jömilitärl distrikt, som omfattar Koreakusten och Tsushima

snndel. 

Nybyggnader. Slagskeppel Aki har vid 6 timmars full

fartsprof uppnått en fart af 20,"" kn . Turbinenu1 arbetade till 

full belåtenhet. Fartygel afses fullt färdigt i april. 

Slagskeppet Scllsu kommer alt löpa af stapeln i april. Den 

får liksom Aki Curtis-turhiner. 

Slagskeppet Kurama har fullgjort sina fartprof 11Lnn be

styck n in g med go dl resultat. 

Sliparne i Yokosuka och Kure, som hittills upptagils :~r 

Kawachi och Sellsu, förlängas. Dc fartyg som skola hyggas 

p å dem äro enligt uppgift i tidningar pansarkryssare på 18,000 L 

De hå da nya under byggnad varande jagarue erhålla el t 

deplacement af 680 l. och skola göra 33 knop med utvecklande 

a r J 8,000 hkr. 

österrike-Ungern. 

Budyet. Budgeten för 1911 slutar på en summa af GS, ,. 

mili. iisterr. kr . Härtill komma emellertid ytterligare 55 milL 

kr . af den summa på 312 mill. kr. , som beviljats för dc 5 när

masic åren. 

Nybyggnader. Kostnaden för de nya fartygen af Radctzky 

klnsscn har visat sig betydligt högre än den beräknade. 

N ybyggnadstJrogram. Grefvc Mon lecu ccolis nybyggnad-; 

pmgram, som behandlats i delegationerna under februnri m[l 

IWd , omfattar byggandel ar följande materiel: 4 Dreaclnoughl 

sbgskcpp, 3 stora kryssare med turbinmaskiner , 12 jngarc, 2-l 

l<>r)Jcdhålar och 6 undervallcnsbåtar. Härigenom skulle :~r 
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1920 finnas : 16 slagskepp, 12 stora kryssare, 24 jagare, 72 tor 

pedbåtar, 12 undervattensbåtar. 

De 4 Dreadnoughtslagskeppcn, af hvilka redan 2 äro under 

Lyggnad , ha ett deplacement af 20,000 t. och en bestyclming 

at' 12 30, 0 och 16 15 cm. k. Del svåra artilleriet uppställes i 4 

lriple-lorn i miclskeppslinjen ; det andra och tredje skjuter öfv ~ r 

del förligaste och aktersta. Turbinmaskineriet, som utvecklar· 

2G,OOO hkr., skall gifva fart ygen en fart af 24 knop . Tolal

k(Jslnnd pr fartyg 60," milJ. östen·. kr. 
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Upprop 
·från Svenska sällskapet för räddning af skeppsbrutne. 

För ]war och en, tillhörande en sjöfartsidkande nation, 

.är del en medborgareplikt all bidraga till lifräddningsviisendct 

vid landets kuster. 
Svenska siillskapet för råddning af skeppsbrutne söker, sa 

långt dess förmåga sträcker sig, att fullgöra denna plikt. Ge

nom sällskapets försorg ha lifråddningsstationer upprätlats vi(l 

Hallansdl,;usten och en är under uppförande på Gottland, men 

iimm återstår oiindligt mycket fiir bispringande af nöchlällda 

sjömön vid våra kuster. 
En af de farligaste sk~irgarclarne och tillika en af de m est 

trafikerade, på hvilkcn sällskapels styrelse har sin uppmärk

·samhet riktad, är Öregrnnds-grepcn. 
J-Jemsl,;a och dystra minnen, son• berätta om sjömanslif

ve ts faror , om fru]; !lösa strider i stormiga nätter köld, mörker 

och bränningar, ~iro förknippade med detta grundfyllda far

nl1tcn, där under det gångna året så många unga, hurtiga sjij

mtin vari t hjälplös l prisgifna å l v Ligorna. 
Af dc många strandningar i dessa trakter voro nor<;kD 

j:irnskeppet »Bordowie's » och Landskronaångaren »Cedric's » 

fiirolyckancle, därvid ej mindre än Ptt tjugotal män omkommo 

L:nder de mest tragiska omständigheter, bland de svåraste sjö 

~iyekor som timat i svenska farvatten. 

Många af dessa människolif kuude varit r~iddacle mn en 
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li!'riiddningsbåt funnits till hands att bispringa de nödställde . 

.'vi:m vet af erfarenhet, att enbart vissheten om att m öjlighl'l 

1 iii riiddning finnes, har elt starkt moraliskt inflytande p:l mi:ln

niskor i sjönöd och afhåller dem från öfverilade försök med 

egna båtar, hvilket ofta misslyckas med de sorgligaste resultat. 

En lifbåt af den engelska typen, cHiekad oeh riggad sam t 

försedel med en l,;raftig motor, stationerad i Örskärssund, som 

erbjuder en förträffligt skyddad och centralt belägen hamn , 

skulle på kort tid kunna infinna sig ä hvilken olycksplats som 

hiibt i skärgården och utföra sitt räddningsarbete. 
Det är en dyr affär, som sannolikt kråfver c:a 15,000 kro

nor, men summan får ej afskräcka n~ir det gäller ett så rnånsk

li ::; t syfte som att: bispringa yrkesmän i lifsfara. 
SiillsJ.;.apet vill d~irför rik ta en enträgen vädjan till h varje 

SYCIISk man och kvinna, att ]war och en i sin stad och efter 

hi'1sla förmåga bidraga till atl lifräddningsslationen vid Örskärs

su nd snarast möjligt kommer till stånd. 
Afven de minsta bidrag kunna påskynda saken. Ju förr 

plan en realiseras, desto flera människolif har man utsikt all 

Jiiclda undan Öregrunds-grepens lurande faror . Medlemsslwp 

i siillskapet vinner den, som årligen betalar minst 3 kroHor och 

till s tändigt medlemsskap är den ber~iltigad, som på en [(ån;; 

bidrager med 200 kronor. Genom liilfiilliga bidrag kan mon 

ii/oen kmftigt stödja sälfsl,:apel.<;< arbete. 

Anmälan om medlemskap eller im;iindandet af års::tfgifi:er 

·oc1! tillfälliga bidrag kan ske direkt till Svenska sällsiwpet för 

riidclning of skeppsbrutne, hvnrs postadress är Göteborg. 

Svenska sällskapet iör räddning af skeppsbrutne. 

Dess styrelse . 
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Litteratur. 

Svea Kanal, Andm Delen. För blott tvenne år "il' dan 

utkom ett verk, benämdt Suea Kanal, af kommendören C. C. 

l~ngström. Detta verk var, enligt kommendörens egen utsago, 

et t försök till 11 treclning af grunderna Lill au genom en kanal 

fiir stora fartyg förena Östersjöns och Norelsjöns böljor. Till 

dP1ia verk hnr kommendör Engström nu fogat en 2:a del, <11-

sr.dd att Yara en fortsättning och komplettering af den ~·;)rsh t 

boken Svea Konol. 
Denna andra del har, synes det, iiJven en annan 11ppgift 

att fylla, nämligen all verka såsom en protest emot del resul

tat , till lwilket elen af Kungl. .Ma j:t tillsalta kommitten Jör 

undersökning af fördelarna af en Svea ·Kanal kommit , och 

siirski lclt påvisar kommendören , att kommillen uti sin omilda 

kritik öfver betydelsen af en dylik kanal för vårt lan d e.i 
viimler sig emot hans förslag, 11tan att den, kommitten , :liire

lllf'l kasserar sina egna förslag . Fastmera uttrycker kommen

dur Eng~tröm sin belåtenhet. öfver, att n ågon und ersökning 

af hans förslag ej sker förrän denna sak iii\-crlämnas a t a n 

dra , »hvilka ej stå 11nder trycket af elen sakkunskap som ~·n del 

Viig- oclt Vattenbyggare prononcerat sig föra >> . 

Föru tom noggranna redogörelser för kanalfart, slussnings

lider m. m. u t i en eventuell Svea h anal , innehåller den :t n d 1 :: 

ddcn jämförande beräkningar såväl hYad tid som kostnad 

lwtriiffar öfver transitofart genom kanalen och öfver farl klb 

tcn rund l sam t dessutom en m~ingd belysa n de kartor , profil -
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1· i t ni ng ar, tabeller och schematiska framshillni ng ar, till en del 

uinrhetacle genom själfständiga undersökningar. 

E tt verk sådant, som del kommendör Engström här ul

:11 bda t, skulle ovillkorligen förlora på att h elt kortfattaclt rc

ceu seras, det måste läsas och, livarom författaren själf uti sitt 

rorord anhåller, läsas igenom. För visso är det värdt hCtf!l~ 

dc-l och mycket mera! 

l\·fccl boken följer ett upprop, innehållande en uppmaning 

till hvar och en alt till författaren insända svar å 12, af ho

nom frmnställda frågor, genom hvilka han säkerligen lwp

pas all, för att begagna författarens egna ord, se »lmru landet 

ligger » beträffande elen stora allmi:inheten. 

Slutligen vilja vi ånyo uttala vår djupaste vördnad och 

beu ndran för en man, som vid fyllda 83 år kan prestera en 

-. aci:m arbetsförmåga och vet att hålla entusiasmen och känslan 

r i", r s i t t lands väl och dess framåtskridande så lefvande l 

. l. Sauuaire Jourdcm: »La marine de Guerr·e », Paris 191.0. 

U lider förra året har i Paris u lkommit ett större ve rk med 

ohalls lående benämning, ett rikligt illustreradl verk på bortål 

1\· ··: dumdra sidor i oktavformaL 

Författaren angifver att han med sill arllele velat. i sin 

m:m bidraga till det mål, som »La Ligue maritime francaise ,, 

ha r förelagt sig, nämligen alt bland allmänheten och särskild! 

bland ungdomen sprida en mera ingående kännedom om s_jö
\· apnc t. 

(;enom den omfaUning, som arbetet erhållit, kan det LimD

ligen ljäna som uppslagsbok för allt hvad till sjöväsende .)~h 
·,jiimanskap hör, särskild!. m ed h~insyn till franska förhållan 

den . Sålunda ägnas till en början en ingående beskrifning ft l 

dp fra nska örlogshamnarna, deras historia och deras m~va
randc utseende. Denna heskrifning åtföljes af en redogörrlse 

l"i",r dc medel, som numera förefinnas för att försvara en h~mn 
och en redd. 

l andra kapitlet lämnar Mr. Jourdan en ganska vidlyftig 

rcdcgörelse för krigsfart~rgens utveckling från biremcrna till 



(~e nuvarande Dreadnought-typerna. .Mycket noggrannt l·c
handlas i särskilda kapitel de nuvarande örlogstyperna, deras. 
byggnadssätt, inredning, utrustning m. m. De moderna Yap
Jwn erhålla också sin beskrifning, hvari klargöres såväl d•~ras 

konstruktion, som deras verkan. 

Därefter följer en redogörelse för den franska marinen ;; 
organisation med upplysningar beträffande utbildning och 

skolor m. m. 
Sedan går författaren öfver på navigeringsvetenskapen 

och framlägger i ett kapitel en handledning för dem, som in 
tressera sig för segling eller sj öl if i allmänhet. Ett särskild L 

kapitel ägnas vidare åt sjötak Liken och ett åt undervallens
väsendeL Boken afslutas med en fransk sjökrigshistoria i 

korthet. 
Som synes af det ofvan anförda kan Jourdans arbete jäm

föra~ med >> Svenska flottans bok », >> En bok om vår H otta >>, 
>> Flottan och dess vapen >> o . s. v., ehuru applicerad P~.~nska 
förhållanden och utgifven i en hetydlig t förstorad form. 

Amiral Fournier, hvilken boken blifvit tillägnad , ha<" fl)r-

~ett densamma med en erki1nnande inledning. 

En broschyr i skolskeppsfrågan af O/oj' Tmung har i 
<bgarne utkommiL Den behandlar ett på sjöfartsområdet ak-

tuellt ämne: huru man p(t bästa sätt skall uppfostra en gqd 

hefiilskår för vår handelsflotta. Herr Traung lämnar f'i.in,t 

en redogörande öfverhlick öfver skolskeppsidens utveckling 
både här hemma och utomlands samt öfvergår därefter tiil 
frågan: Huru skall skolskeppsfrågan för Sverige kunna få en 
åndamålsenlig lösning? Han föreslår här anskaftandet af 
tvenne skolskepp, på hvilka hvardcra 30 befälsaspiranter skt1lic 
antagas för att genomgå en två-årig kurs. Härefter följer 1·n 
redogörelse för Norges, Danmarks , Tysklands och Englands 

s"'•ol~kepps företag. 
Broschyren tillhandahålles i hvarj e bokhandel till ett [:>ri s 

af 35 öre. 
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Sjökrigskonst, några tankar och erfarenheter af Sir 
Cyprian Bridge. Bemyndigad öfversättning af S. Dehluren . 
Pris 2 kr. 25 öre. 

Det är med tillfredsställelse vi anmäla alt detta utmi.irkta 
Ycrk blifvit införlifvadt med svenska sjömilitära litteraturen . 

Försvaret, Flottan och F-typen af Otto Lybeck. Pris 
50 öre. 

Under ofvan nämnda titel är ett litet häfte utkommet, 
hnu·s ändamål är att sprida insikt om nödvändigheten af ett 
fön,var i allmänhet samt att härtill hör för Sverige äfven sjö
försvaret och att ett sådant ej kan undvara ett artilleristarkt 
pansarfartyg. Slutligen framhålles att F-typen är ett efter 
v:'lra förhållanden väl afpassadt sådant fartyg. 

Framställningen är koncis , logisk och bevisar med stor 
lalnng hvad den satt till sitt mål. Det vore att hoppas att 
broschyren vunne spridning och att de många sanningar som 
däruti uttalas blefve allt allmännare beaktade. 
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Nytillkomna böcker år 1910. 

J-J ergesell , J-J . Beobachtungen in der freien Atmosphä re. 

. Jahrg. 1908. 
Linder, Vilhelm. Erinringar Flottstationsfrågan. Stot:k
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Marine-Almanach 191 O. 
1-Ji/debrcmclsson, H. H. Quelques recherches sur les Cent

res D'Action de l'Almosphere. III- IV. Stockholm 1909- 10. 
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Hcy, Fmncis . La Guerre Russo-Japonaise au point d e 

n1e du droit international. II. Paris 1910. 

J( edesdy, E. Die Sprengsloffe. Hannover 1909. 

Guttmann, Oscar. Zwanzig Jahre fortschritle in Explosiv
:stoffe. Berlin 1909 . 

. ·ltkinson, C. T. Letters and papers relating to the First 

Du1eh War 1652- 1654. Vol. IV. London 1909. 

Daveluy, Rene. L'Esprit de la Guerre Navale I. La 
:Strategie. II. La Tactique. III. L'Organisation des for sces. 
Paris & Nancy 1909- 10. 

Meddelanden fr ån Generalstaben 1910. Stockholm 1910. 

Lmzghton, J. K. Letters and paper of Charles, Lord B!1r
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don 1909. 

Akerblom, F . Bulletin Mensuel de l'Observatoire Meteoro
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Escales, Richard. Zeitschrift fur das gesamte Schiess- und 
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t909. 

Hi/debrcmd, Emil m . fl. Sveriges Historia intill 20 seklet, 

5 :le Band, 9- 10 afdeln. samt tillägg. Stockhohn l 910. 

Hafström, C. År sbok utgifven af Sveriges F lotta, 3:e å rg. 

1909. Stockholm 1909. 

Betänkande rörande underoffi cers befordran till offit:er. 

.Stockholm 1910. 

Rrassey, T. A.. The Naval Annual 1910. 

N auticus. Jahrbuch fur Deutschlands Seeinteressen, l~ 

.faJug. , 1910. 

of Donner, E. Hjälpreda för Värnpliktige. Stockhoim 

1\11 O. 

Afzelius, l . Sjölagen jämte författningar rörande sjöfarten . 

G upplag. Stockholm 1907. 

Tlwre, A lex. Handledning i Navigering jämte Nautiska 
Jalwller. Göteborg 1902. 

Tidsk1·i(t i Sjöväsendet. 13 
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Kungl. Komm erskollegium. Sveriges skeppslista 1910. 

Domville-Fife, C. W. Submarines of the vVorld's Navies. 

London 1910. 
von Gaisberg, S. 

belysningsanläggningar. 

h olm 191 O. 

Handbok för montörer vid elektriska 

(Ö fversäLLn. af vV. Larsson ). Stock-

Reiclls Marine Amt. Infanterie-Exerzier-Reglement fiir fli t> 

Torpedo-divisionen und die Minenabteilung. Berlin 1910. 

Reichs Mccrine Amt. Bestimmungen fiir den Dienst an 

Bord. Berlin 1909. 
Reichs lklarine Amt. Marineordnung Militärische Ergiin

z;mgsbestimmungen zur Deutsch en Wehrordnung. Berlin 1909. 

Reiclls Marine Amt. Grundsälze fiir die Verwundung des. 
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tmd Torpeqoabteilungen. 
uon Falkenberg, G. Elektrizität und Luftschiffahrt in 

ihrcn wechselseitigen Beziehungen. Rostock 1910. 

Graetz, L. Die Elektrizität und ihre Anwendungen. Stutt

ga rt 1910. 
Krieger, Eduard . Johows Hilfsbuch fi_ir den Schiffbau . 

Berlin 1910. 
Neudeck, G., Sclwlz, B., Bloclzmann, R. Der Moderne 

Schiffbau Il. Leipzig und Berlin 1910. 

Bauer, G., und Lasclle, O. Schiffsturbinen. Ergänzungs

balld zu Eauers Berechnung und Konstruktion der Schiffsslll::

schinen und Kessel. Miinchen und Berlin 1909. 

Knoll, R. Das Knallquecksilber und ähnliche Spreng

stoffc. \Vien und Leipzig 1908. 

E scales, Richard. Die Explosivstoffe: a) Nitroglyzerin und 

Dynamit ; b) Ammonsalpetersprengstoffe. Leipzig 1908- 1901). 

Betänkande med förslag till förordning angående explosiva 

Yaro.t m . m. Stockholm 1910. 
T-Io ppc, Fritz. Annalen der Eelektrotechnik flir das Jahr

gang 11)10. 5:e Jal1rg. Lepzig 1910. 

Claeson, Ax el. Rysk -Japanska kriget 1904- 1905. 2::1c 

hiiftet. (Öfver sätln. från ryskan.) Stockhlm 1910. 
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Rittmeyer, R . Seekriege und Seekriegswesen in ihrer welt 

geschichtlichen Entwicklung. Zweiter Band. Berlin 1910. 

Cronquist, Werner A. Om dc häftiga sprängämnena och 

deras varianter. Hufvudsakligen för praktiska ~indamål. 1 :a 

hitflet. Stockholm 1909. 
Stenzel, A lfred. Seekriegsgeschichte in ihren wichtigsten 
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Dritler Teil. Hannover und Leipzig 1909.-1910. 

Nordensucm , C. O. Handbok för Svenska Armens befL11. 
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Heinz, Julius. Dictionnairc Technique et Nautique de Ma

rine. Francais, Anglais, Allmancl e t Italien . Vol: II. L- Z. '2 ·e 
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·Massenet, G., Vallerey , J. , Letallc, A. Greement Mano:m1Te 

d conduite du Navire. Tome I. Paris 1911. 
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deto ut le Monde. Paris 1910. 
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13n dget der k. u. k. Kriegsmarine fii.r das 
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Använda förkortningar: 

Annalen der Hychographie und Jlilaritimen Meteorologi e: 
= Artilleri-Tidskrift. 
= Army and navy Gazette. 
= Tidskrift for Sovrnsen, Dansk. 

E. = Engineer. 
Eg. = Engineerin g. 

K. V. A. H. (l'.) = Kungl. Krigsvetenskapsakademiens Handlingar (Tid -

L. M. F. 
J. l\L 
.J. d. T. T . 
.T. R S. I . 
,f. R. A. 
~I. d. I. F. 

shift). 
= J_,a Marine Franyaise. 
= Illustrerad Militärrevy. 

= J ahrbuch der drahtlosen Telegraphie und Tel ephoni e .. 
= Journal of the Royal United Service In stituti on. 
= The Journal of the Hoyal Artilleri. 
= Moniteur de la Flotte. 

:-r. l=t. = Marine-Run ds chau. 
::\L G. S. = M:itteilungen aus dem Gebiete des Seewesen s. 
~- = Nauticus. 
:\. l\L = The Nautical Magazine. 
~- T. = Nautisk Tidskrift. 
~- T. f. S. = Norsk Tidskrift for Sovrnsen. 
P. U. S. N. I. = Proceedings of the United States Naval Institute. 
FL A. = Revue d'Artillerie. 
R J.\!I. = Hevue Maritim e. 
Ri. M. = Hivista Marittima. 
S. A. = Scientific American. 

S.N. m. T . K.= Svenska Nationalföreningens mot Tuberkul os Kvartals -
shift. 

S. 'l'. H. I . S. = Svensk 'l'iclning fö r Handel , Industri och Sjöfart. 
·r. H. Tidskrift i Militär hälsovård. 
'l'. l\L 
T. 'J'. 
l'. S. G. 
y 

V. F. 

= Tidskrift för Maskinister. 
= Teknisk Tidskrift. 
= United Service Gazette. 
= Le Yacht. 
= Vår Flotta. 
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Ruslade och till rustning anbefallda sjöstyr-kor 
och fartyg m. m. 

Karlskrona rekryta:Cdelning. 

Se 1 :sta h äftet för 1911 m ed i akttag ande af följand e föriind
l'ii~gar: 

Pansarbåten W asa. 
- - - Sekond: K aptenen G. von H orn. - - -- -- - -

Pansarkryssaren fylgia . 
F artygsläk are: Marinläkarest ipendiaten Camitz. - -

Stoc khol1TlS rel.::ryta:Cdelning. 
Se 1 :sta h äftet för 191 J. 

Sjömätningarna. 

I. Sjökm·teve1·kets mätningsexpedition å 1·ikets östra ku.ot. 
Befälhafvare: Kapt en L. G. O. Jahnke. 

Sjömätningsfartyget Svalan. 27 mars. 
(~hef: Kapten L. G. O. Jahnke; officer: Underlöjtnanten G. E. 

·HrRnströ m. 

Sjömätningsfartyget falken . 18 april. 

Chef: Löjtnant N . A . Soot-T isell ; officer: Löjtnant O. F. O. ·wm·f -
vinge. 

Kanonbåten Disa. 25 april. 

Cltef: Löjtnant G. H . N. Krook; officerare: Löjtnant S. G. Ulff; 
unelerl-öjtnanterna E. A. Spens, S. A. O. B eckman och G. H. Christiernin. 
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II. Sjömätningm· vid S kånes kuste-r. 

Gnistfartyget Rota 
jämte sjömätningsfartyget Tärnan. 18 april. 

Chef: K~ptenen G. P. Reinius; officerare: Löjtnanterna A. Ellsen 
<Jc h .. R. B . H~llman ; underlöjtnanterna E. Afzelius, 'l'h . D arin och un
.aerlo)tnanten 1 flo ttans r eserv C. A. Hjulhammar. 

III. Sjömätningar i Vänern. 

Ångfartyget Alfhild jämte logementsfartyget 2 L. 25 april. 
Chef: K aptenen D. H. Lindblad; officer: Löjtnanten E. Bouveng_ 






