
1913.
76:e årgången.

Häfte N:r 2



- 111 -

Flottan under sistförflutna året.*) 

(Fort~ . fr ån s icl . 22.) 

III. 

Marinstabens verksamhet. 

Från föregående år ha ya följande arbeten fortsalls: 
ft dlsliindigandet av marinens mobiliseringsplaner, 
hearbetande ay statistiska uppgiller rörande de Yi.trn-

plikliga, 
til lgodogörandet ay inom skiirgårdarna gjorda sjömätnin

gar för sjÖ il1il ihirl ändamål. 
Fiiljnn de förslag aY större Yild och omfattning haYa aY

givits : 

förslag å ~indring i tjänstgöringslider för Yiirnpliktiga p ft 
grund aY beslutad nerls iiltning aY tjänstgöringslicl en för iekc 
Yapenfiira, 

försing till iindring i marinens inkall elscinslrnldion fiir 
Yiirnpl i k tiga, 

fö rslag Li ll förnyad kungörelse angående krigsbamnar , 
iivningsplan för fiollan und er april-- december 1912 (ge

lncnsa ml med inspektören ay flottans ÖYningar till sjöss), 
försing till fördelnin gsbok för jagare och torpeclkryssarc, 
förslag till ii ndringar i skjutinstruktion, Torped, 

. förslag ti ll reglementsändringar angående stationsbefälha-
l·ares m. Jl. å rsberättelse och årsrapport m. m. , 

·:·:· ) Det i detta häfte upptagna >lr från Riksdag~-Beriltteben . 
7.'irlslo·irt . s· 8 1' 1 .;öräsendet. 
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förs lag ti ll fö rdeln in g a v underofricers- och sjömanskå

rerna på avdelningar och yrkesgrenar samt sjöm anskårens. 

fördelning i lön egrader å vardera stationen å r 191 3, 

förs lag till lä robok i m a tematik för marinen, 

en del vikliga förslag av hemlig natur. 

Härjämte h ava förslag avg ivits bl. a. till : 

ändringar i inskrivningsb ok för llollan (marinen) tillde

lad e värnpliktiga, 
ändringar i vissa form ulÄr rörand e de värnpliktigas rull-

föring och redovisn ing, 
försla g till föreskri n er för inskri \'11 i ngsförrätlningar vid 

sjömanshusen, 
ändringar och tillägg till r eglem en ten och ins truktions-

böck er , 
förslag Lill åtgärder för underhitland et av man skapsrekry-

leringen, 
en del vikliga försla g av h emlig nalur. 

Åtskilliga utredningar och y ttranden hava dessu lom av

givits, bland vilka e ll fl ert a l omfattande utredninga r för för

svarsberedni ngarna. 

IV. 

Av chefen för kustartilleriet och inom hans stab upp
gjorda förslag och avgivna yttranden. 

l) förslag: 
till plan för kustartilleriels övningar; 
till utbyte av kustartil leriels k arb in er mot geYär med ba

jonell; 
till )) Progra m för kuslarl ill erikadclls utbildning vid k ust-

arliller ieb>; 
t ill övningsma teriel för skjulutbildning vid kuslarli lleri ets 

arlilleriavdelni ng ; 

- 113-

2) y/lranden: 
öwr JJBelänkande och förslag angående uppl å telse av tom

ler Jll . 111. i Vaxholm, avgivet den 21 oktober 1911JJ; 

över !lFörslag t ill Kungl. l\faj :Ls n åd iga r eglemente för un

dersökning av dem, som söka fast ans tällning vid a rm en eller 

marin en , sam l av vi.1rnpliktiga>>; 

över förslag ti ll nylt handvape nexercisreglemente för 

mari nen ; 
öwr fö rslag till Hindö ns inkorporeri ng med Vaxholms 

stad; 
Ö\'Cr l'örs lag till skyddsområde n för k nstfäslni ngarna; 

öwr förs lag till begränsning av manskapets vid marin en 
di ll all kvars lå i tj ä nst; 

rörande anskaffning 3 \' in strum ent för eldens led ning. 

Dessuto m har o marbetning pågått 3 \' arl ill eriexercisreg

lemen l el och arli llcr iskj u li nstruk lion, varjämte å ls killiga för

slag och yt tranden a\· hemlig na tur h aYa aygivits. Arbetet 

med mohi liscringshanrl linga rnas full s tändigande har fortgå ll. 

v. 

Marinens övningar och undervisningsverk. 

Flottans övningar och underuisningsuerk . 

. Un.cll'r det med den 30 september 1912 ti lländ alupna un

der\' ISn ingsåret h aya följande fartyg varit använda, nämligen: 

fo r an ordnande o mbord av skjul- och maskinskolor för 
S[alllJ)CI'SO [ l .. )']t' d . l . 0 · na oc 1 varnp 1 <. 1ga un er om <.n ng 2 manader (rr. 

o. 111 • den l\) september) 2 pansa rbåta r, l torpedkryssa re, 2 
kanonh ·ll'lr l · ') L dl o 1 l o .. ' ' , pgare, - · orpe Ja ar or 1 nagra smarre farlyg 
- Skoleskadern; 

r· 
s or ano rdna nde ombord av rekrylskola och yrkeskurs för 

talll p.crsona l och värnpliktiga under om kr i ng 5l/ 
2 

m ånad er : 

VId Ka rlskrona s ta tion och förlagda till densamma 4 l. 
kl. C' 

pa nsarhå lar och 2 logementsfartyg - Karlskrona rekryt-
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(lvdelning - varjämte en pansarkryssare och en l. kl. pan

sarbå t under omkring 3 månader ingingo i avdeln ingen; å 

awlelningen va r befälskurs anordnad ; 
vid Stoekholms sla li on och förlagda till d ensamma två l. 

kl. pansarbåtar och l logementsfartyg - Slackholms rekry t

avdelning; 
för expedit ion till rikels västra kust för bispringande av 

nödställda Ilskefartyg samt för upprälihå llande av ordningen 

på Ilskeplatserna därslädes kanonbå len Snnsksund under om

kring 3 månader; 
för expedition Lill Östersjö-och Kordsjöhamnar samt ham

nar i Engelska k anal en för sa mövning a v slampersonal och 

värnpliktiga pansarbå ten Oscar II under omkring 41
/ 2 m fmader; 

t'ör samövn in g av stampersonal och värnpliktiga även

som för anordnande av skjut-, signal- och m askinskolor sa mt 

yrkeskurser för slampersonal och Yärnpliktiga under omkri ng 

:2 m å nad er () 1. kl. pa nsarhålar och l k ano nbå t - kusteska

dern (på vilken även kustarlil lerikadetler och marinintendents

aspiranter 2. årskurse n genomgått - föreskrivn a kurser, var

jämte befälskurs, repetitionskurs för resenofJlcerare och kurs 

rö r resenofficersaspiranter vid skj utskol a voro anordnade 

ombord) ; 
ror samÖYning a \' s la mpersona l OC h värnpliktiga under 

omk r ing 21 / ~ m[mader sex l. kl. pansarbåtar, tre torpedkrys

sa re, en kanonb å t, fyra jagare, trellon l. kl. och å tta 2. kl. 

torpedbåtar, e ll minfar tyg, tre underYaUenshå tar och elt verk

s tadsfartyg - Jw slfloltan -, på vilken reservoffi cerare, re

seryofficersaspiranler och marinintendentsaspiranter 3. årskur

sen och ma~: iningcnj ö rseleYer l. och 2. ~trskurserna genom· 

n·å u föreskr iven kurs ombord ; n 
för övande av sjökrigsskolans kade tter i 4- 6-klasserna 

samt anordnande a Y rekry tskola och yrkesku rser för stanl

personal och Yärnplikliga under omkring 3 m ånader en p~n

sarkrvssare o<: h en l. k l. pansarbåt - Sjökrigsskoleavdelnzw 

gen :.____ samt dess utom under 1 månad för sjökadetternas öv

nin o·a r en kanonb å t och LY å l. kl. torpedbMar; 
" 
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för öming av s tampersonal och värnpliktiga under lm:'\

nad ell logementsfartyg, två j agare, sex l. kl. och fyra 2. kl. 

Lorpedl>~Ha r - torpedskola vid Karlskrona station - sam L un

der tre YCckor ovan nämnda fartyg jämte en torpedkryssare 
torpeds!.:ol!!avdeln ingen -- , p å vi lken jämväl mariningenjörs

aspiranter, 3. årskursen, genomgått föreskriven utbildning ; 

för övni ng av stampersonal under omkring 2 m ånad er 

en 1. klass och lvå 2. kl. underYaltensbåtar jämte ett Yerk

staclst'arlyg och t vå smärre fartyg - undervatlensbåtsskolav
delnin f!l!ll: 

för övn ing av s lampersonal och Yärnpliktiga under om

kring l månad ett logem entsfartyg - mineringsskola vid Stock

lzolms sla tion - , samt under om kring :'F/2 m ånader etl loge

men tsrartyg och eU ångfartyg Fimte en del smärre fartyg -
Mineringsskolan; 

för ÖYan de ay skeppsgossar 11nder omkring 4 1/ 2 må nader 

Lvå ÖYnings fartyg och en övn ingsbrigg - 1. skeppsgosseav

delningen - och under omkring 4 månader två 2. Id. pan

sarbåtar och en övningsbrigg, Ya rlill kommo under omkring 

2 månader hå torpedkryssare och en 1. kl. torpedb å t - 2. 
s keppsgosseavdelningen; 

l'ör rekognoscering av militä rl eder m. m . und er omkring 
ö månade r kanonbåten Svensksund; 

rö r DD. MM. Konungens och Drottningens besök i finska 
sk ~i rgårclcn under omkring 2 Yeckor pansarbå ten Oscar J r 
vilk en jii mle sjökrigsskole~lYdelningens fartyg och en jaga re 
tillh örande kustflo ttan und er oYan angiYna tid bildade en 
eskad er; 

l iii kus tartilleriets rörfoga nd e under omkring 2 Ycckor fe m 
l. kl. torpedbåtar; 

. Lill lan dsslormsbefä lskursens förfogande under omkring 2 
' eekor en 2. kl. torpedbå t ; Yarjåmte 

o ehcrsra rtyget Drott har Yarit ruslat under omkring 0 1/
2 ntan adcr. 

Skju l- och maskinskolor för slampersonal och värnplik
Lig1 l 

" taya under omkring 2 m ånader (avslutades under oklo-
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ber månad 1912) pågått å skoleskadern som u Lgjorts av tre 1. 

kl. pansarbåtar, en torpedkryssare, en kanonbåt och en tor

pedbåt, varjämte en jagare under omkring 11
/ 2 månad och en 

l. kl. torpedbål under 1/ 2 månad varit tilldelade densamma. 

För övande av den för torpedfr.rlygens bemanning av

sedda stampersonalen har från medio av november månad 

1911 torpedberedskap varit anordnad vid vardera stationen, 

Yid vars övningar använts: 

å Slackholms station: en l. kl. och en 2. kl. torpedbåt, 

å Karlskrona station: tre 1. ld. torpedbålar; 

för övande av den för undervallensbålarnas bemanning 

avsedda personalen har från medio av november månad 1911 

undervattensbåtberedskap varit anordn ad vid vardera slalionen. 

För närvarande (den 31 december 1912) äro på expe

dition: 
kustflottan, beslående av sex l. kl. pansarbåtar, en pan

sm·kryssare, Lvå torpedkryssare, fyra jagare och tretton 1. kl. 

torpedbåtar, 
Göteborgsavdelningen, bcsl:"tende av två 2. kl. pansarbå tar, 

en torpedkryssare, fyra l. kl. torpedb å tar, två undervaltens

hålar och elt verksladsfartyg jämte lvå vedellbåtar; 

Öresundsavdelningen, bestående av en torpedkryssare och 

fyra 2. klass torpedbåtar. 

I sjökrigshögskolan, d~ir allmän fortsältningskurs och all

m~in kurs pågått sedan den l sistlidne oktober, utgör an talet 

elever 34, cHirav 8 kustarlillerioflicerare. Från och med den 

28 sistlidne november har undervisningen i högskolan tills

Yidare inställts_ 
I sjökrigsskolan utgjorde erter officersexamen på hösten 

1911 antalet kadetter 64, :w hvilka uneler höslen 1912 efter 

aYlagd ol'flcersexamen utn~imndcs till underlöjtnanter i ku ngl. 

Jlollan 19, i kungl. Doltans resen 2 och vid kustartilleriet 3. 

Antalet kaeleller utgör nu :)7, a\· vilk a en tillhör kustartil

leriet. 
Vid sjömanskårens skolor i Karlskrona lun·a 898 man (däraY 

i rese ryof!i cersaspiranlkursen 20 och i lotskursen 15) och vid 
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sjömanskårens skolor i Stockholm 883 man ( däraY 35 i 

Jolsku rsen) erhållit undervisning. 

Vid skeppsgosseskolan i Karlskrona har undervisning med

.tl cials ;~82 skeppsgossar och Yid den i Marstrand 210. 

Vid Karlskrona torpedberedskap har undervisning medde

Jals 129 man och vid Stockholms 128. 

Å Karlskrona rekrytavdelning hava 1,677 man (därav 11 

{)L1!cerare) och å Stockholms 351 man erhållit undervisning. 

Vid maskinskolan i land h:wa 82 man åtnjutit unden-is

lling. 
Vid torpedskolan vid Karlskrona station har underYisning 

meddel ats 212 man (därav 17 officerare). 

Vid mineringsskolan vid Stocklwlms station bar undervis

ning meddelals 100 man. 

Vid s!.jul-, signal- och maskinskolorna förlagda lill kust

•eskaclcrn, hava under å ret respekth'e 295 (därav 15 officerare), 

232 och 249 man erhållit undervisning. 

Vid torpedskolavdelningen hava 215 man (därav 17 offi

cerare och 3 mar i ni ngenjörsaspiranter) erhåll i l undenisning. 

Vid mineringsskolan ombord hava 120 man (därav 2 re

seryol'ficera re och 4 reservo[licersaspiranter) åtnjutit under
Yisn i ng. 

\'id skoleskaderns speciella skjutskola hava 270 man och 

Yid dess maskinskola 104 man erhållit undervisning. 

Vid speciella signa lskolan (förlagd i land) hava 215 man 
c rh:tll i l u ndervisning. 

Kustartilleriets skolor och övningar. 

Fiir slammanskapet hava skolor och övningar forlgå ll en

ligt gii!lan de bes tämmelser. 

För dc våmpliktiga hant enligt bestämmelserna i v~irn
pliklslagen varit anordnade: 

tjänstgöring i en följd i 270 dagar dels från och med den 
19 oktober ]911 till och med elen 14 juli 1912, dels från och 

llll'(l den 16 januari till och med den 11 oktober 1912 ; 
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1. tjänstgöring i 2ö8 dagar dels från och med den l() 

januari till och med den 29 september, dels frå n och med 

den 8 maj 1912, vilken tjänstgöring avslutas den 20 januari 

1913; samt 

repetitionsövning dels i 42 dagar från och med den 19 

a ugusli till och m ed den 29 september, dels i 12 dagar frå n 

och med den 19 till och med den 31 augusti . 

\'L 

Utveckling och underhåll av marinens materiel. 

a) Fartyg, hus- och andra byggnader. 

Uneler år HH2 har följande genom marinförvalln ingen 

(ingenjöravdelningcn) b eställd materiel blivil levererad: 

en transporlprå m för Vaxholms-Osear Fredriksborgs fäs t

ning, levererad av Göteborgs nya verkstads aktiebolag, 

en transportbåt för Vaxholms-Osear Fredriksborgs fäs t

n in g, levererad av Bergsunds mekaniska verkslads aktiebolag, 

förbättrad e lornYridningsanordningar å pansarbåtarna 

Svea, Göta, Thule, Aran, Wasa , Tapperheten och Dristigheten, 

levererade RY nya förenade elektriska aktiebolage t. 

Ma rinförvallningen (ingenjöravdelningen ) har under år 

1912 avslutat kontrakt om leverans av : 

materi el för undervallcnsbåtförsvare t, all levereras av Koc

kums mekaniska verkstads aktiebolag. Bergsunds m ekaniska 

verkslads aktiebolag, a kti ebolaget Diesels motorer , Ludvigs

b ergs verkstads akticholag och Lulh & Hosen s elektriska 

a ktiebolag, 

pansarbålen Sverige: skrov, maskineri- och tmgpannean

l ~iggning, all levereras av Göteborgs nya verkstadsakliebolag; 

vertikalpansaret, alt levereras av akt iebol aget Bofors-G ull

spång; däckspansarpl åt, a lt levereras dels av sistnämnda aktie

bolag och dels ay Su rahammars bruks akti ebolag samt tryck-
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!.1n 11 J'io·on ing, att levereras av Lndvigsbergs Yerkslads aktie-tu .::1 (. nn 

bOl ag. 
J) e mera omfattande a rbe ten, som under år l 912 ulförts 

, •1no·en]·Önlepartementen vid flottans YarV UlÖver d e arbe ten , al o . 
vilka iiro a ll h~införa till materi elens reparation, underhåll ocJ1 

klargöring för expedition, äro följande : 
vid Ka rlskrona slation: 

arbetena med k a nonb å ten Skäggalds för~iudring lill depå

fartyg för undervallensbåtar h ava fortgå U samt framskridit så 

Jångl , all cirka en tredj edel av arbetet återstår, 

nyhyggnaden av en å ngkranprå m har forlgå ll m en ej 
Jw nn il avslutas , 

nyhyggnaclsarbclcna å en motorbåt, en livb å t, två s lupar 

och en jo ll för minfa rtyget Clas Fleming, vilka p åbö rjades 

under år 1911, hava i s in h elhe t avslutats, varjämte nybygg

naden av en bogserbå l för varvet har påbörjats, 

Lill n• rkn ingen av 4 slyeken r eservångpannor Lill torped
båla r har påbö1jats, 

å pansarbåten Dristigh elen har utförts erforderliga inred

ningsarhe len, som hetingas av ökad maskinpersonal, i och för 
,·akli ndcln ing på tre kvarter, 

i't pa nsarbå ten :\fanlighele n har anordnats inredning för 
2-± kadetter, 

in om hela högvaldsbyggnaden har större förändrings- oc h 

moderniseringsarbeten p åbörja ls och i det närmas le si ulförts; 

in red ni ngsa rbeten , central värmelednings- och elektrisk belys
nings anordnande p ågå r inom byggnaden, 

arbetena med anordnande av elt råolj eförrådshus hava 
un der :'\re t aYslutats, 

in om r. el. länsres idcn se l, vilket överlämnats till 11olta n , 

hava arbe tena m ed inredningens förändring för byggnadens 

anv~ind andc till skollokaler p å börjats och så forlsJ;:ridit , a lt 

Yllerlaket med lanternin och a ll a utsugningskanal er färdi g

ställt s ; arbetena med golvläggning och inredning pågå; 

vid S lackholms slation: 

repara tion av jagaren Hugin efter grundstötning har p:"t
börjats, 
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logementsfartyget Vanadis har fö6indrats till kasern fartyg, 

torpedhålsslipen har förlängts och utvidgats, 

exercisskolan å Skeppsholmen har tillbyggts, 

nybyggnadsarbetena å två motorb åta r för sjökarleverket, 

vilka påbörjades under år 1911, hava avslutats, 
å Bergholmen har uppförts fyra förrådshus. Å Loudden 

har uppförts en materialbod, varjämte en del arbeten för ny

byggnad av ett ammunitionsförrådshus därslädes hava utförts. 

b) Kuslposiiionerna. 

l. Va:--cholms och Oscar Fredriksborgs fästning. 

Arbetena för anordnande av marketenteri och samlings

rum i Vaxholmsfort hava avslutats. 
Arbetena för uppförande aY underofficersbosläder vid 

Oscar Fredriksborg och R\' exercishus därsammastädes hava 

påbörjats. 
Brunnsborrning vid Oscar Fredriksborg och å Vermdön 

har påbörjats. 
An~kail"ning av stängsellråd har ägt rum. 
Vissa kanonbäddningars anordnande har slutförts. 

2. Karlskrona fästning. 
Inga extra arbeten hava utförts. 

3. Älvsborgs fästning. 
lnläckning med betong och asfall av kärnan i Oscar II:s 

fort är avslutad. 
Slängslingsarbetet kring Oscar ll :s fort blir sintfört un

der år 1912. 
-1-. Fårösunds kustposition. 
Tvätt- och badinrättningens desinfektionshus är upp fört. 

c) Artillerimaleriel, torpeder m . m. 

Under år 1912 h:wa anskailats kanoner för dep å fartyget 

Skäggald samt orderapparatanläggningar Yerkställts för pan· 

sarb~1tarna Svea, Göta och Thule och minfartyget Clas F le

ming. Fartygens och kustpositionernas ammunitionsförråd 

h ava kompl ellerals. 
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Därjömte hava anskaffats diverse torpedinventarier och 

utredningseffekter för jagaren Munin, varjämte ombyggnad och 

Odenliseri ng av Gotllands gniststation utförts. 
!11 

;\1odcrn iseringen av fartygens gniststationer har under 

~l ret rorlgåll. 

VII. 

Sjökarteverket. 

l'nder 1912 h<:wa sjömätningar blivit utförda 

dels i Fästerbollens läns skärgård, Yarest uppmälts j ska

lan l : :20,000 ett kustområde, mellan Bureå- Kräkånger ut

görande en sammanlagd areal av 2,70 kv.-mil; j skalan l: 30,000 

ell. onm'lcle söder om Kräkånger med en areal av 0,07 kv.

mil ; samt i skalan l: 50,000 ett område till sjöss mellan Sköl

grunnan och Trindkalien med en areal ay 6,14 kv.-mil; 

dels i Slackholms läns ·skärgård, varest j skalan l: l 0,000 

uppmi1lls i Stockholms och Sandh amns hamnar till en sam

manlagd areal av 0,24 kY:-mi l; i skalan l : 20,000 angörings

området ti ll Sandhamn samt farleden förbi Sandö till Yx

ham mark lubh, smärre områden vid Grönö fyr samt stendör

ren jämte angö ringsområdet Yid Söderarms fyr utgörande sam

manlagdl en area l av 0,78 kv.-mil; i skalan l : 30,000 ett om

råde kring Almas grund utgörande en areal av 0,24 kY.-mil; 

~ivensom i skalan l : ;)0,000 ett område syd om Svenska Björn 
utgö rande en areal av O,GO kv.-mil; 

dels i Kristianstads län i skalan l : 10,000 Åhus och Söl

Yesborgs h a mnar; i skalan l: 20,000 området från Sölvesboro· 
l"ll b 1 .l uleboda eller sammanlagdt 3,43 kv.-mil; i skalan l: 35,000 

Otnr:1det omkring Kiviks- Bredgrnnd utgörande en areal av 
0:3-1 kv.- mil, Yarjämle i skalan l: 50,000 uppmälts ett om

rade norr och syd om Botildas Knall sammanlagt 0 ,30 kv-
tnil; " · 

dels j Malmöhus län i skalan l : 20,000 ell område Yäsl 
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om Skanör utgörande en areal av l,,l kv.-mil samt i skalan 

J: 30,000 ett omrftde sydväst därom ntgörande en areal ay 

O,flO kv.-mil, varjämte kontrollmätningar verkställts i Flint-

rännan, 
dels i A.Jusborgs län i södra Dalbosjön i skalan l : 20,000 

elt sammanlagt område av l,Ul kv.-mil samt i skalan l: öO, OOO 

en areal aY 0,51 kv.- , varjämte i skalan l : :2 00,000 kontroll

mätts en areal a \' 1 ,51 kv.-mil. 
Triangelmätningar hava under året blivi t utförda inom 

Älvsborgs län, fr å n Dalaborgså till Köpmannebro; inom \'ärm

lands län: i Krislinehamns och Karlstads skärgårdar samt 

inom Kristianslads län komplellerande m~ilningar från Stens

huvud till Sötvcsborg. 

VIII. 

Lots verket. 

Under år J 91:2 hava Kåreholms och Kristianapels lots 

platser inom östra lotsdistriktet indtagits och personalen vid 

Kåreholms lotsplats förfly ttats p å övergångs- och indragnings-

stal. 
Vid var tdera a v grunden storgrundet ulan för Storj ung-

frun Heveno-eo-rundet utanför Sandhamn och VästerOae ket i 
' b b . 

Öresund har ullagts en lysboj. En lysboj vid Djupr~innan 1 

Kalmarsund har utbytts mot lysboj m ed acetongasbelysning 

(AGA-belysn in g) och en reservlysboj har anskalTals för nämn

da djupränna. 
Nya fyrar m ed AGA-belysning hava uppförts vid Sikeå 

inom öwe norra lotsdistrikte t och å Kalvö inom mellersta 

lotsel islriklet. 
Luxapparat har uppsatts uli Islandsbergs fyr och AGA-

appa rater nli Holmsunds tre mindre fyrar, Bredskärs två fy
rar saml uti fyrarna å Norrntharet, BolYelskår, Torpagru n-
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.de l, Skanö r, Bredgrund, Barsebäck, Vingaskär, Hållsö och 

StuYÖ. 
Arbe tena med 111 istsignalsta Lion en !\ \'en hav ::t avslutats . 

IX. 

Navigationsskolorna. 

Vid rikels navigationsskolor han uneler Hisåre t 1911-

l\J U var it inskrivna i navigationsavdelningen 350 elever, av 

vil ka ]liG utexaminerats såsom styrmön och l3ö såsom sjö

kapten er, sa mt i maskinistanlelningen 253 el ever, ::tY vilk::t 

107 a dag l maskinistexamen och 121 övermaskinislexamen. 

Antalet a v dem, som ulan alt såsom elever hava tillhört sko

lorn a ålnju lil undenisning därs tädes, har utgjort 173, av vilka 

111 :wlagl styrmans- , 2f> sjökaptens-, 0 maskinist- och ]2 över
maski nisLC' xa men. 

.. Dess uto m hava Hl ele\·c r och D2 privatiste r adagl god
k:md exa men i fwgmask inl ära. 

X. 

Nautisk-meteorologiska byrån. 

, Hyra ns s tationsnät och obsenationssyslem hava uneler 
aret icl-c u d . ot·t d . r -- -- l . -- o . ' · n etga an ra 10rant nngar an sadana, som he-
IJn gal s av ,.t J--1 - t t· l el . --

. < < urc Jns rum en ·n re n1ngs ersattande med mo-
dernare. 

. J ~i m l"örclscvis betydande ~indringsarbe len vid Y s lads ma

~~ogra l"sla lio n hava nödvändiggjorts av därvara nde hamns del-
sa ombvao- l t ·- · 

1 
" oonac ; s orre r eparatwns- och underh ållsarbeten 

lava vida re utförts vid Kungsholmens och Draahällans ma-
1 eonrafs l l" . . t> 
ocht> 1~ · a JOner samt v1el Ystads, Slorjungfruns, Kapelluddens 

als terho obsen-ationsslationer. 
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Instrumentarbetena såväl vid byrån som vid dess kon
trollstationer hava även under innevarande å r att uppvisa en 
avsevärd ökning; särskilt har byrån i betydande omfattning 
tagils i anspråk för anskaiT:ning och kontrollerande av instru
ment av skiftande art för marinens räkning. 

sakkunnigeutlåtanden och utredningar hava i allt jämnt 
stegrad omfattning utarbetats såväl för myndigheter som för 

enskilda . 
Årets magnetiska rekognosceringar hava huyudsaldigeJl 

omfattat Botlenha-ve ls kust m ellan Slackholm och Sundsvall 
samt i ö-vrigt detaljundersökningar, delvis påkallade av lots 
verket, och h a r byråns nya motorbåt härunder visat sig un

derlätta arbetet högst a-vsevärt. 
I övrigt har byråns verksamhet fortgått utan nämnvärda 

förändringar i överenssUimmelse m ed faslslällcl arbetsp lan. 

XI. 

Kommitteer. 

I a-vseende å kommitteer, som av Kungl. Maj:t på fö re
dragning av chefen för sjöförsvarsdepartementet b li vit tillsa tta,. 

och liknande beredningar, vilka blivit, på grund av Kungl. 
Maj:ts bemyndigande, , av nämnda chef tillkallade, är fö ljande 

alt meddela: 
l :o) Genom kungl. hrev den 22 oktober 1909 bemynd iga

des chefen för sjöförsyarsdepartementet all tillkalla högs t fem 
sakkunniga för utgivande av ny upplaga av reglemente fö r 
flottan, del III; och blevo härtill elen 28 oktober HJO \J utsedda 
då-va rande kommendörkaptenen av l: a graden numera kom
m endören H. V. M. von Krusenslierna , kaplenerna F. O. W iel
mark och K. Z. Rönblom samt regementsintendenten K. A
Trysen. 

De sakkunniga hava avgivit förslag till ny del III (ntL 

kallad del IV) av reglemente för m arinen. 
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2:o) Genom kungL brev den -d: juli 1910 bemyndigades. 
chefen för sjöförsvarsdepartementet alt ti!lkalla tre sakkun-

• · n yarav en ordförande, för utredning rörande förenklinu· 
111 g c•, . b 
av m arinens redovisningsväsende; och ble-vo härtill elen 12 
. 1,· J 910 u tsedela statskommissarien C. L. Tenow, dåvarande JU . .. . 
kapten en n umera kommendarkaptenen J. C. Schne1dler och 
marinintendenten av 2:a graden R. C. T. Näsmm1. Den l 
augu sti HHO förordnades marinintendenten av 2:a graden G. 
Lunde n att biträda de sakkunniga. Betänkande n:r l avgavs 
den 15 november 1\JlO. 

I oktober 1911 har kommendörkaptenen Schneicller upp
hört aU de ltaga i arbetet och eflerträlts av kaptenen G. Eke

lund . 
Dessförinnan hade elen 12 oktober 1911 avgivits belän

kund e n :r 2. 
Under året hava en del framställningar rörande det sak

kunnige meddelade uppdrag avlåtits . 
3:o) Gen om nådigt breY den 27 januari 1911 uppdrogs 

åt statskom missarien C. L. 'Tenow all inkomma med utred
ning oel1 y ttrande beträ!Tande a nmält överskridande aY an
slaget till Hollans övningar. 

Den 20 apri l 1!)11 avgav statskommissarien Tenow del 
I av il'rftgavarande utredning och den 30 juli 1912 del II av 
densam m a. 

4:o) Geno m kungl. brev den 28 april 1911 uppdrogs åt 
statskommissarien C. L. Tenow, kommendörkaptenen av 2~a 
grad en .T. C. Schneicller och marinintendenten H. C. T. N~is
l11 an att vid fullgörande l av det i mom . 2 omförmälda upp
drag i fråga om utredning rörande förenkling av marinens 
1:e~ovi snin gsväsende m. m. jämv~'tl laga under ÖYerY~igande 
fra cran h ' d . . . •·t l l r·· o' uruvJ a revJsJOncn a-v mannens ra <ens w per oc 1 or-
Yaltni ng k unde så ordnas, att en på samma gång oberoende 
Och S'll · l · . ] . l d . l .. ' '< unnig grans <Ding n1n e Ylnnas evcntuc lt genom 
OYerfly llan de av revisionen på civila händer ulom marinen 
samt ch n t ' r· t "Il r··· l ' 1 Inn an rams a a ors ag. 

5:o) Genom kungl. brev den 28 april Hlll uppdrogs åt 
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statskommissarien C. L. Tenow att Yid fortsall gran sknings. 

arbe te för det i mon1. 3 omförmälda uppdrag, i fråga om ut
redning beträffande anmäl t överskridande av anslaget till flo t

lans övningar, hava uppmärksamheten fäslad p[t de brister, 

som kunde vidlåda den maritima förvaltningsorganisatio nen 

och sedan materia l för frågans allsidiga bedömande blivit 

.förebragt, därmed inkomma till Kungl. Maj L 

6:o) Genom kungl. brev elen 6 oktober 1912 tillsattes en 

kommitte, beslående av konteramiralen S. A. A. Lindman så

som ordförande s::tml av överingenjören .T. A. Brinell, verk

stä llande direktören i brand- och livförs ~i kringsaktieholaget 

Sl{andina vice h~1ra<lshövdingen K. G. Herl itz, ingenjören W. 

.Jacobsen och ingenjören A. F. \Viking s~tsom ledamöter, för 

att klargöra på vad s~ilt en 1:a klass pansarbåt, å v ilkens 

byggande anbnd avgivi ts av å tskilliga Yerksladsakticholag, 

skulle - till möjligast billiga pris och på korlast r imliga tid 

- und er förhanden vara nde förhållanden kunna byggas. 

Efter avsägelse a \· ingenjören V\Ti ldng förordnade Kungl. 

:\Iaj:t den 11 oktober J H] 2 ingenjören S. G. B remberg til l le

damot i kommillL·n. 
Betänkande av g a \ "S den 2 noYcmber 1912. 

7:o) Genom k ungl. hre\· den 18 oktober 1912 bemyndi

gades ch efen för sjöförs varsdepartementet all tillkalla högst 

fem sakkunniga j~imlc en sekre terare för alt inom dep arte

mentet biträda med utredning och avfattande av förslag he

lrä!l'ande löneregler ing !"ör lotsstyrelsen och lolsYcrket jämte 

i samband därmed slående frågor; och blev o den 7 novem

h2r 1912 bärtill rtlsedda leda molen av Riksdagens första kam

mare bovmarskalken greve P. O. L. Klingspor, leda moten av 

H. iksdagens andra kammare sergeanten K. A. i\f .. J:son Mar

lin, ledamoten av riksdagens andra kammare redaktören N. 

A. Nilsson i Kabbarp och extra byråchefen i stalskontoret 

frihe rre C. G. E. Leijonhufvud. 
Till sekretcrare utsågs den 13 novcmh;:Jr 19:1 2 ama nuen

sen hos lotsstyrelsen M. A:son Forssman. 
8:o) Genom kungl. brcY elen 18 oktober J 912 bemyndi-
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des chefen för sjöförsvarsdepartementet att tillkalla sakkun-
:g~ för al t inom departementet biträda med utredning och 
urga ~.. l d l t"ll l .. l " d b f 

l·, Ll antle av wrs ag e s r )es lamme ser angaen e e or-av el (_ 

< inom officerskåren vid kungl. flottan och dels till bc-.dran 
.. 111 clscr angående befordran inom kungl. Hottans under-

stam • .. . 
officersldtr; od1 bleYo d en G november 1912 hartrll utsedda 

yice amiralen J. \V. L. Sidner, kommendören S . .T. T. C. 

Ankarcrona, kommendörkaptenen a\' 2:a graden H. A. M. 

Eneström sa mt kaptenerna C. H. Åkermark och G. S. N. de 

Broen. 
9:o) Genom kungl. breY den 18 oktober 1912 bcmyndi

,rades chefen för sjö försvarsdepar tementet aU tillkalla sakkun-

011i oa för all inom depar temen te t biträda med utredning av . o 
Yissa fr~tgo r rörande skeppsgossekårerna; och ble\·o härtill den 

.fi november 1912 utsedda kommendörkaptenen a\' 1:a graden 

frih erre A. T. C. Gyllenkrok samt k aptenerna A. H. Fröding 
och J. A. F. Eklrmd . 

. XJI. 

Utfärdade författningar. 

Un der å r 1912 hava på chefens för sjöförsYarsdcpartc
mcnlel fö redragni ng följande a llmänna författningar utfärdats , 

niitnl igrn: den 29 januari kungörelse ang. antagning och ut

bild nin g av kustart illerik adetter; samma dag kungörelse ang. 

Yillk or oeh bP.slämmelser för åtnjutande av de i stat för na

Yigalionsskolorna upptagna avlöningsförmåner ; den 29 maj 

reglemente för na-v igalionsskolorna i r iket ; samma dag kun 

görelse ang. mwigationslärareexamen; den 10 juni kungörelse 

ang. Yillkor och bestämmelser för åtnjutande aY de i stalen 

I~r den c ivila personalen v id sjökm·teverket upptagna avlö-

1~ 1n gsl"örmtmer; den 29 juni ku ngörelse ang. ändradlydelse av 

~ l~ i n:"ldiga reglementet för kungl. sjökrigshögskolan den 

-
3

c, Jtt li 1908, sådan denna § lyder enl igt kungl. kungörelsen 
11d8krift i Sjöväsendet. !-1 
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den 29 september 1911; den 22 november instruktion för sj ö~ 
karteYerket; den 20 december kungörelse angående främman~ 
de örlogsfartygs tillträde till samt lotsning i sYenska hamnar· 
och annat svenskt territorialvatten; samma dag l<ungörelse 
angående inrappor terande av fr~immande örlogsfartygs rörel~ 

ser vid rikels kuster samt dylika fartygs lotsning till svensk 
krigshamn eller därmed likställt område m. m.; den .'31 de
cember kungörelse angående ~indring av mom . 1 av § l i nå~ 

diga förordningen angående lotsverket den 15 februari 1881. 

o 

Arsberättelse i skeppsbyggeri och 
maskinväsende. 

Avgi 1·en vid Kungl. örlogsmannasällskapets sammanträde 

elen 2 oktobor 1912 av ledamoten T. J. Palkmctll. 

(Forts. från stel. 63.) 

Brännolje- I intimt samband med möjligheteirll av oljemotorernas vid
tillgång och sträcktare användning står frågan om utsikterna att kunna er-

pris. hålla brännolja i tillräcklig mängd och till så billigt pris, att de 
ekonomiska fördelarna kunna beräknas bliva större än dc 
tekniska olägenheterna. Detta pris är beroende, dels av pro
duktionsmängden, som nog ännu kan stegras vid ökad efter
frågan, dels av det hittare eller svårare framställningss~ittet på 
olika platser och användbarheten av vid destilleringen; upp
kommande biprodukter, dels även av tillgängligt tonnage för 
oljans befraktning till leveransplatserna. 

A v nedanståenc!e tabell framgår brännolje-prod:uktionen i 
fat om 191 liter under 1908 och 1909 samt för Förenta staterna 
iiven under 1910. 
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~~==========~=======T======~====~ 

l 
------------------------~--------~----------+---------- 1 

1908 1909 1910 

Förenta Staterna ................ .. 172 527 355 182 134 274 207 849 930 
Ryssland ......... ..... . .... ...... .. . 
Sumatra, JA.va och Borneo 

62 186 447 65 970 350 
12 612 295 14 932 799 

Galizien .. . ........................ .. 10 238 357 11 041 852 
Rumänien ....................... .. . 8 252 157 9 321138 
Indien ........ ........... . ..... . .... .. 5 047 038 6676517 
Ja p au .. ..... .. ... ............... ..... . 3 481410 2 488 742 
Mexiko ..... ........................ . 2 070 929 2 012 409 
Canadrt.. .... ....... ..... .. .... ...... . l 011 180 1316118 
Tysklan el ....... ... .. .. ...... ......... . l 009 278 l 018 837 
Peru ........ .. ... ...... .. ............ .. 527 ~187 420 755 
Italien ............................... .. 50 966 50000 
Andra stater .. ... ...... .. ... . ... . . 30000 30 000 

För a tt förse krigsfartygen med br~innolja samt för trans
porl ay s[tdan till platser, som sakna egna oljetillgångar, anskaf
fas f. n. en mängd olje-lankfartyg. Sålunda finnas i England 
eller iiro diir under byggnad icke mindre än 44 olje-tankfartyg 
om samm anlagt 900,000 lons lastdryghet. 

BehoYct a v brännolja för marinernas behov har dess u tom 
lr:-~m l\ inga t anl~iggandet a v briinnoljeförråd å himpliga platser. 
Sii fi 1mas eller iiro under uppförande följande brännoljeupplag 
i England och Frankrike: 

Plats Anmärkningar. tster- ryn' el 
ner l 

C l Total-

ton 
-----------------+----~------~-------------------------

1 

England 

Forton Creek Portsmonth 4 20 000 Skall ökas till 80000 ton. 
Chatham ' ? 20 (100 
Devonpo~·~·::::::::::::::· 11 55 000 
Go sport ... .. . .. .. .... .. . 4 Under anläggning 

l 

Portlan c1 . . . . . .. .. .. .. .. 4 ? cl:o 
Port Edgar, Rossyth ? ? En större anläggning planerad 

,. . Sammanlagda brännoljeförrådet för engelska marinen lär för Il 

n,nvarande utgöra 500000 ton . . 
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Total
rymd 
ton 

Anmärkningar l c~~~r- 1 
------------------7-----~------~-----------------------

IPlanerad för undervattensbåtar 
lUnder anläggning. 

Frankrike 
Calais ................... . 
Cherbourg .............. . 
Brest . ................. .. 
'roulon .............. ... . .. . 
Ajaccio ................. . 
Oran .................... . 
Biserta ........ .... ..... . 

2 
8 
7 
6 
4 
3 
7 

300 
12000 
12 500 
10000 
4 uoo 
4 500 

22000 

d:o 
d:o 
d:o 
cl:o 
d:o 

För 'J.'yska marinens r~ikning ha,·a briinnoljcupplag an
·lagls för sammanlagdt 1,500,000 Mk. 

Vid en diskussion om framtidsutsikterna för bri.innoljemo
l orerna har si r Marcus Samuel, ägare Lill s to ra b r ii nnoljekällor 
i Ostasien, framh å llit, atl ingen fara f. n1. skulle finnas för steg
ring a v nu gällande priser å briinnolja till följd a v ökad cfter
fr ftgan . Sji.i.lv hade han upp·gjort kontrakt med Dansk-Ost
asiatiska Kompaniet, ägarna av Selandia, m . fl. oljemolorfar
lyg, för en tid av fem år till mycket låg l pris. Den nuvarande 
olj eproduktionen på Bornco, nu 2 1

/ " million ton, kunde utvid
gas ofantligt så snart efterfrågan blev större; i Mexico och Kali
fornien funnos likaså stora utvecklingsmöjligheter. 

Det ~ir Yisserligen sannt, all oljcdriften medför en bespa
ring i bränslekostnaderna vid nu gäHande priser på kol och 
brännolja samt uneler förutsättning, att br~insleförbrukningen 
i en modern dieselmotor kan , såsom provlursresultaten visa, 
nedbringas så långt , atl en ton brännol ja utför samma arbete 
som 4 ton kol - men vem kan väl garantera, att icke oljepri
se t, trots den oYannämnda s tora tillgången , till följd av trust
bildning ell er spekulation, helt omoliveral ytterligare s tiger 
40- 50 %, såsom förhålland·et redan varit med denna olja un
der nu gångna år och man nyligen inom loppet av 3 månader 
iivenr bevittnat å fologenpriserna. 

Engelska marinens pris i september i [tr Yicl leverans aV 
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lon hri-inn olja lär hava varit 2 ' /"pence per gallon eller 'J00,000 . " - _ iire per kg. , varYid leveranspla ts och leveransbetingelc:a b,:! .• 

((ock ej iiro kända. ser 

I~nappas l m'igonsin i sjömaskin;di.sendets historia hant väl Uttalande~. 
"'t olika förs]ao· framställls till förbättrandet a Y fartygs- om oltkn <JO-sä man,, ',. . ."' . . . · . .· . _ . maslcintyper. .1. · ct·nas cilekltvJlet och till nedbrmgandc av dllftsl~oslna-mas ,111 ' . 

_ som för n~inarandc . Vid alla möten mellan marmlek-derna · .. 
. 1 . 111·llsm:in d iskuteras och övervii::!as fördelarna och ola-111 .;:ens ' ' " . .. . , 

()'enhclcrna med dc olika systemen, van'Jd Yctrdeiulla uttala:n-
"1 o·'J OI'IS aY dc friimsle represenlanterna för dessa. Några :w l en ,, 
dessa omdömen torde Yara lämpliga all iiven hiir relatera: 

Jfr E. H(l ll-Brown, ordförande i. »The Institution of Engi
neers n n d Shiphu il d ers » i Skol tland, har fortfarande slörsta 
tilltro till ångmaskinenna, man siiger sig dock vara fulll över -

l rcra fl a Il ol J. emotorer en nån!:! komma all ers å Ila åJ tgmask.iner -) b' ' ( b lJ • 

na, saviil i land som ombord, men han lror icke, att den slutltga 
utvecklingen av oljcmotorcrna kommer all ske på den nu in 
slagna Yii.gen . Med hänsyn till såväl pålillighet och enl,elh el 
som Jiillhcl alt juslera och manö\Tcra slår ångmaski nen, koh
maski n eller turbin, fortfarande ulan motstycke . Om dess eko
nomiska verkningsgrad , såsom han förmodar , chirlill skulle 
kunn a iika s, ii r del tviYelakligl, om n ägo'n: oljcmotor a,· hittills 
pröYad typ, skall kunna Laga dess plals å Yanliga handelsfartyg. 

lJr. Rudol f' Diese l, elen ursprunglige kon struk tören aY olje
moloru med hans namn, säger cliiremot, all en av de slörsta 
l'iiriind ringarna ~nom den moderna sjömask in-indus trien otYi 
Yelaktint konuner alt slå i samband med den nu pågående ut-" 
,·cckli ugen a ,· Diesel-motorn . 

.1/r. D. Shcmno n, en crl,iind engelsk sa],k unnig på sjöma
skin områtle l, anmiirker , alt dc flesta oljemolor- lillverkarc ~iro 
l'ull t pa lll'l klara med all olje-kolYmo lorn iir elt s teg tillbaka i 
ttlYe('klingen ef ter augturbinen och cndasl iir alt anse som cll 
iiY crgangss ladium sa ml alt en återgång till lurbinprincipen iir 
den naturliga utviigcn för alt undgå den begräns ni ng och dc 
oliigl'nhc lcr , som mecll'iilja kolnnotorcrna. 
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Sir Charles A. Parsons, den genialiske kons truktören· av de 
fö rsia för farlygsclrifl prakli sl\l användbara turbinen , framhå~ 
ler förddarna för lasl - och passagerarefartyg m ed aclopteran. 

d: l ~w ~let recl~~n prövade sys temet att använda lä lla, has tigt 
gaencle angturhmer, som m edelst vexel dri va 1:'\ngsaml gående 
dfekliYa propellrar, sa mt framHigger som sin m ein:ing, all, från. 

se ll _dc förd elar som anviindande av överhetl ad tmga och olje. 
cldmng kunna medföra, kolfii rhruk'nången hör kunna min.~kas 
med icke mindre ii n c:a 15 '/r genom anviindandc a\· ångturbiner 
och s:\dan utvexling vid jiimförelse med ång-kolvma skin er, så

ledes för en lasti\ ngare om 8,5 00 tons las tdryghel en vins t per 
;11.· a\· bortemot -!0,000 kr . 

All döma efter hillills kiinda resultat fdm i drift varande 
fartyg, anviindancl e dessa olika framdrivningsm edel , synas för 

niin·arande triple-expansions -kolvmaskiner , hastigtgående ång
turbiner med utvexling till propellrar med Higre rotationshastig
het samt diesel-motorer i ekonomiskt hä'n!seende va ra varandra 
ganska likviircliga , fiir s:'t vil t hän syn tages ick e hlo tt till drifts
och hriinslekoslnad er, 11lan iiven till anskaffnings- och under
hallskoslnader. Ynrje s ~·s t em har, atminstone ii nnu så liinge, 

sina bestiimcla omraden , cliir man b~ist kan tillgod ogöra sig dess 
speciella fördelar. Oljemotorernas användning torde således 
Lillsvidare vara begriinsad lill last- och passagernrefartyg av ej 

allt för stora dim ension er , trafikerande farvatten , chir br~innolja 
lwn erhMlas lilf gynnsamma pris , samt till sm~irre lorpedfnrtyg, 
diir ma1n: u tan aH lJC'hi"l\'a laga hänsyn till kostnad er nnser sig 
höra offra rlriftsiikerh elen vid lurb indrift för en något ökad 
:1klionsrad ie Yicl olj emolordrif'l. 

Ut vc:klioge11 l'lvecklingrn inom sjömaskinYäsend el h a r gi\ tt hnst igl 
ar angtur- lii1CI '· d t · l " l" l l O l · " . .. e t c senas e ar I O IH e . m d"ln<>" ar 1900 kan man anse 
bmcrna (O?" n • • • • b 

"" t 1 .1
t all angkohmaskmen Jor (arl.) ' ~sclrift n å tt sin full iindnin cr Från 

1 ar ygs( n . · ~ · · b" 

de ursprungliga , enkl a ma skinerna hade m an kommit fram 
Ii!! llcrfalclig expansion i en passande a ntal ey lindrar, van
Iigen ej Jlcra i·1n fyra. Samtidigt härmed h ade ~'\ ngpannan ut

wcklals från den gjulna pannan till e ldrörpa nnor för upp 
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Jill 11 it 12 atm. tryck samt vidare till vatlenrörpannorna, 
ojande elt tryck aY upp till 18 ä 20 atm. Från koleldning 

l;ade man yid behov av höga rarter övergått till blandad kol
l ch oljeeldning eller till ren olj eeldning. Skilda vägar hade 

~öl " ls !"ör nll uppnå högsta möjliga ekonomiska e!Tekt. 
.J \'id mitlen av senaste årtionde hade ångturbinen Yunnil 

en sf1dan u l veckli ng, att den började i n sta lieras nästan över
a l Il !\ fartyg, där hastigheten var den viktigaste faktorn. 

Efter hancl gjordes ytterligare förb ii.llringar i deras konstruk
tion , så alt de äYen m ed fördel kunde användas på fartyg, 

a Ysedd a fö r passageraretrafik och till och m ed, sedan ski lda 
anord ningar Yidtagits för a lt redu cera turbinens höga van·
anlal till ett för propell ere(fekten lämpligt sådant, äwn för 

Jasllra!ik. Då vi nu möjligen stå inför elt ytterligare steg 
fram :'\L på sjömaskinernas utveckling, torde det ej vara ur vä
gen all rekapitulera de sbil, som i första band bidragit till 

~'\ n glurhinens stora och hasliga framgång. Dessa äro: 
l ) ångturbinen är enkel och saknar fram- och å tergåen

-lie mask indelar; 
2) den tillgodogör sig å nga av lägre tryck än kolvma

·kinen och ä r Yid stora hastigheter mera ekonomisk; 
;q den iir lättare, tager mindre utrymme och fordrar min

dre perso nal än motsvarande ångkohmaskin; 
-!) den fordrar inga särski lda anordn ingar för alt minska 

Yibralionerna och ~ir i allmänhet mindre känslig för med 

:'\ngan föl jande yalten ~i. n kohmaskinen. 
Dc Yiktigasle olägenheter, som Yidlåda ångturb inen, äro: 

1) ång turbinen ii.r oekonomisk Yid låga farl er; 
2) den ~i r ej omkastbar, Yarför särskild backturbin m ås le 

anord nas; 
:l) d~n behöYer kraftiga re hFilpmaskin er ~·m molsYarande 

kolnnaski n för all kunna erhålla det höga yac uum , som for

dras fii r alt den skall vara ekonomisk ; 
-~) <le n ekonomisk a ångturbinens höga varva nta l passar 

ej Yiil til l den ekonomiska propell erns betydligt Etgre om

lopps la l, i cle fall då högsta möjliga totalekonomi önskas. 
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För att förbättra ekonomien Yid ångturbindrift hava dels 
såsom förut omnämnts, utYexling anordnats mellan turb ine1; 
och propellern , dels sådana anordningar vidtagits, att ångan 
först tillgodogjorts i en högtryckskolvmaskin för alt däre rte1• 

driva en lågtrycksturbin, dels slutligen kombinalianer gjorts 
mellan de h åda huvudtyperna ångturbiner, så all den mo
derna standard-marinturbinen ~i r en kom bi n era d turbin, vars 
högtrycksända är en Curtis-turbin, med an lågtrycksöndan är 
en Parsons-turbi11. 

De t är denna slandardlurbin, som nu uls~i ltes för ko n
kurrensen från oljemolorn, Yilken under delta Etr Yisat sig 
kunn a upptaga striden, ick e blott p å land och på smärre 
fartyg, ulan även på s lörrc, sjögående last- och passagerare
fartyg samt måhäncta snart ~iven på en delmindre typer krigs
fartyg . 

Även om oljcmotorn vid j iimförclse m ed å ngturbinen h ar 
all framyisa Yissa förd elar, såsom h~iltre ekonomi, större lätt
het, mindre utrymm e och behov av mindre m askinpersonal, 
så kan det dock icke förnekas, a ll m an i prakliskl hänscen
de m åste anse Ö\·ergången frå n ång turbin en till oljekolnno
lorn såsom ett steg till baka och det kommer säkerligen ej att 
dröja länge, förr ~in olj ekolnnolorn komm er a lt encrfölj as av 
olje- ell er gasturbinen, liksom ä ngkolvm askinen r edau börja t 
ersättas av ångturbin en. 

Ho lzzcartlt's De und er se naste :'l r utförd a, synnerligen om l'attande och 
gastnrbin. dyrb ara experimenten a ll ularbeta olj c- ell er gas turbinen till 

en verkligt praktiskt mwändbar och ekonom isk maskin synas 
nu än U igen ha Ya övernmn i l de första svårigheterna och bör
jat n ~irma sig det ulvccklingssladium , då man ej längre kan 
l'örbigå denn a lurbin m ed en axelrycknin g, menande att del nog 
dröj er liingc än, inn an elen k an upptaga konkurrensen med 
ÖYriga motorer. De, som förs t och l'räm s l arbetat på probl emets 
lösning, äro prof. Slodola, den k änd e turbinexperlen, in genjör 
Zoell y i Zi'u·ich och nu senas t ingenjör Holzwarlh i Mannhe im, 
vi lken ii \·en öran tillkom mer a ll först hava o!Tenlliggjort res ul-
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från en i drill yarande gasturbin om icke mindre än ta ten 
1000 

hästkra ft er. Inför Schi1Tba utechnische Gesellschaft i Ber -
.1 i l'jor höll n ämligen ingenjör Holzwarlh e ll föredrag om 

lll . d b l . . o d «as tu rh iner, mc cs <nYn mg a en :w honom konstruera och 
l r«cl sådan lu rbin sam t med uppgifter frå n dc förberedande 
J)~erim cn ten. Beklaglighis saknas dock en del s illror, såso m 
~,:~·kningsgrad och br~insleförbrukning under längre drift, hög
sta u ppni\dcla effekt m. m ., men de tillgängliga lippgi fl e rn a 
äro li kv ~il av såda nl intresse, alt de kunn a motivera en be
skrivning aY gas turbin en och dess Yerkningssält, särski lt so m 
den i konstruk tionens enkelh et och bränsle ts tillgo rlogörande 
avscvi.trl sk ilje r sig frå n tidiga re konstruktioner . 

De slörs ta SYårigh elerna Yid ularbela ndel aY en praktiskt 
anYön<lhar gasturbin h a va hittill s var il alt Jinn a elt sådant 
material för munstycken , skovl a r, tu rbinhjul m . m. , som dels 
iiger ti llriicklig mekanisk molslåndskrall, dels icke tager skada 
Yid mycket hög temperatur. Genom lömpligt u lln yttja nde aY 
ett slorl temperalurfall har em ellertid i Holzwa rlh s turbin upp
nåtts en eko nom isk cilekt, som visserligen icke ~ir så h ög som 
Di eselmotorns , men dock Yöl moliyerar ett p rakti skt :unän
dand e av gas turbinen, p å grund aY dess s tora fördelar, såsom 
den ro tera nde kraftrörelscn, en kelheten i kons truktion och 
byggnad sam l fråm·aron aY en mängd fram och å tergåe nde 
rörliga mask indelar. 

Den ko ns lrukti n1 idc'en Yid gasturbinen är, at t en bland
nin g <W n:lgo n brännhar gas ell er fl ytande br~in n ~imne, som 
sönderclelals eller förga sa ts , sa mt lufl fö rbrännes på så sålt, 
alt den crh{dl na gasen få r högs ta möjliga tryck ; t ryckl'all et 
utnylljas sedan i den egentliga turbinen. T\'ännc ski lJda Yä
gar ha ya försö kts för problemels lösande: Lemale förde b land
nin gen ay gas och luft uneler dess högs ta förbränningstryck 
111 i f'örhriinn in gskamm a rcn, LHi r den fick förbrä nna k onlinu-
er!iut . o l i l . . ' j . lt a' \arpa aygasern a ec l es In 1 ,ur Jtnen genom c - mun-
styck e, rhtr de ras tryck energi o mform ades till rörelseenergi. 
Denna Yäg ledde dock ej till någo t tillfredssl~il l a nde r es ultat,. 
en·1r t··· l 

L or Jrä nnin osrummcls yä<>'o·a r bleYo mycket h e la oelt 
ll1 åstc a l l t> • bb .. r·· l . j d l .. · 'Y 'Y as, yan genom s lo ra Y ann e ·or uster YJC e wga 



lRG -

gashastigheterna uppkom mo. I motsats härtill har Holzwarth 

.atwänt sig av intermittent förbränning . Förloppet inom tur. 
binen, fig. 17, är nämligen följande: behå]. 

Fig. 17. larna B och C fyllas från lämpliga ko111. 

presser respektive med luft och gas av lågt 

tryck, varefler luft trån R och gas frå n c 
genom ventiler omvexlande insläppas till 

• explosionsrummel A. Sedan delta rurn 

blivit fylll med Jurt, inblåses gasen och 
blandas intimt med luften, medan mun

stycksventilen F h ft ll es stängd, va refter 

' blandningen tändes av en högspänd elek

trisk gnista och bringas till explosion ; 

det uppkomna höga trycket öppnar venti

len F och gasen ström mar genom m unstycket G, där tryck

energin omsbilles Lill rörelse-energi, till turbinhjulet H, där 

gasen utför sill arbete, för alt därpå avgå genom avloppet J. 

Sedan explosionsrummet 11 lömts på största delen av gasen, 

stänges ventilen F, m en endast långsamt, så all den genom 

D nu inträngande frisl-:a luften kan blåsa rent rummet och 

avkyla dess yäggar. Seclan F bliYit fullt stbingd, börjar åter 

elen beskrivna perioden. Hunt om lurbinhjulet ~tro 10 lik

nande system av uppsam l i ngsrum, explosionsrum och mun

stycken anordnade, så atl lurbinhjulel, lrols de inlennittenta 

förbränningarna, vi lka följa l~ilt eller varandra, erhåll er en 

tämligen kontinu erlig kraftimpuls och maskinens gång b liver 

likformig och jL'tmn. 
Efter all först ha\'a hyggl en experiment-turbin och med 

denna vunnit tillräcklig erfarenhet om konstruktionens p rak· 

Liska utförbarhet, hyggeles 1\llO hos Brown, Boveri & C:o, 

;\[annheim-Baden, en större gasturbin, Hg. J 8, om l 000 bäst· 

kraller vid 3000 varv per minut, driven med snggas. Den 

viiger 25 kg. per hästkraft, medan vikten för molsYarande gas· 

kolvmaskin, förutom svänghjulet, är 140 kg. per hästkra ft. 

Försöken hava visal, all även andra gaser och oljor lä mP9 

sig som dri\'m eclel ; till oth med tjock brännolja har k unnat 
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Fig. 18 . 

Sektion af Holzwarths gasturbin. 

::uwiin das ul:m någon tillsältning av mera läUanliindlig olja. 

samt ku nna l bringas till fullständig förbränning. :\fan måste 

do<.:k tillse, alt explosionskammarens temperalur h ålles vid 

den för Yarje gas förmånligaste, för alt ej sotbildning skall 

rörorsak a a ll tändningen strejkar. Temperaturen i turbinhuset 

hålles lill om kring 400 grader, Yilken temperalur visat sig 
Icke skada munstycken och skoYlar. 

För far tygsdrift ii r gasturlrinen på grund a\' det höga 

YarYan lalcl iinnu oanYändbar, för så vill icke ulvexling till 

propell erax eln anordnas, men då såsom OYan anförls, turbinen 

n~cdför s:l a\'SeYiircla fördelar s~irskill med hänsyn lill drifl

~<tkcrh c•l , Yi kl och utrymme, torde del ej dröja !~inge , förr än 

lorsök i denna riktning komma att utföras. 

. , D:l. gas- och oljek olvmolo rer p å grund av dc S\'åra kolv-
!i lan us] J·nl.. . .. ] [' . d l 

t,. . "-<a nnmgarna sa -<er 1gen 1cke tor e wmma alt sam-
Inan['öras lill s törre enheler än om högsl -!000 till 5000 hkr., 
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begränsas däremot gasturbinens utveckling i detta hänseenct~ 

enelåst av transportmöj ligheterna, varför den torde komm a att 
få sin användning särskilt för större kraftbehov. 

Med hänsyn till de i senaste :'\rsberättelsc omn~imnda för
söken att på skilda vägar förbättra fmgturbinernas ekonomi 
må anföras: 

Hamburg-Amerika-linjen bygger hos Vulcan i Ham burg 
och Stettin en ångare på 22000 tons grossregister, som skall 
framdri\·as av snabbgående turbiner om 1:3000 AHK och 800 
varv pr minut, m·belande medelst utvexling i en Föllingers tra ns

formator på en propelleraxel med endast lGO varv pr minut, var
igenom propellrar med hög etfekt kunna ~mY~indas tillsam mans 
med små; lätta och mycket ekonomiska ångturbiner. Då Lrans
l'ormalorerna även utföra omkastningen, behövas inga sär
skilda hackturbiner. Anordningen medför en ayscvärd be
sparing i vikt, över 600 ton, utrymme och byggnadskostnad. 
Då de tyska ångbåtsbolagen hittills dragit sig för alt installera 
ångturbiner på större handelsfartyg, måste resultaten frå:n det 
nu av Hamburg-Amerika-linjen tagna stegel emotses med allra 
största intresse, särskilt som samtidigt härmed Föllingers trans

formator för första gången kommer att anviindas å större far
tyg, samt de erfarenheter, som cHiraY kunna Yinnas, måste 
bliva av slörsta betydelse iiven för maskinanläggningar å kr igs
[a~·tyg . 

Föltingers transformator har även insatts och prönts å 
transfo rma- en av de mellan Frankrike och England gå~nde kanalånga rna 

to r å om 1600 tons deplacement och -±800 hkr. Med vanlig tur-
kcmalåll gare. • · 

bininstallation hade propellern ett varvantal a\" 600 per 1111-

nut, medan maskineriels vikt var J GG lon och ång[ö rbruk· 
ningen 7 kg.; m ed ångturbiner och Föttinger-transformatorer 
har propellervanantalet nedbri ng ~i ts till 450 per m i nu l, Yikten 
till 75 Lon och ängförbrukningen Lill GA::i kg. 

För trafiken till Nordsjöbadorterna utanför Tysklands yåsl· 
kust bygges hos Tecklenborg, Bremcrha' en, en fmgare, so lD 
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. Il fnun drivas av ångturbiner med 1400 varv, som genom en 
5ha · 
]i'ötlin gers transformator reduceras till450 varv på propellrarna. 

]) c synnerligen gynnsamma resultaten med turbininstal- Ttwbiner 

Jalionen å den första med Parsons-tLZrbiner och Meluille-Mcmed Me/vill e-

l .. d. t o b " tt! f .. dd JYlcAlp~ne-' Alpines uexe -. omnamn 1 senas e ars era e se - orse a t·ex ei å 

fn1garen Vespaswn gay Parsons-bolaget anledning att föreslå kanalrlnga re. 

insta llerande! av molsvarande maskineri i Lvänne projekterade 
kanalångare, Normannia och Hantonia, vilka, byggda vid Fair-
field Shiphuilding and Engineering Cy., Glasgow, enligt av 
prof. Bilcs i Glasgow uppgjorda planer för London and South 
Weslem Railway Cy., numera hava avslutat sina profturer. 
För dessa har pro[essor Biles i våras redogjort inför Institu-
tion ol' Naval Architects i London samt därvid jämfört resul-
lalen med de vintern Hll0-1911 för samma rederi färdig-
byggda t urb inångarna Crcsarea och SQJ·nia. Dessa framdrivas 
aY Parson s-turbiner, arbetande som vanligt på tre propeller-
a;.;lar. \'i d provturerna up1jnåddes en fart av 20 knop; un-
der normal gång uppgår farten till 18-H}1/ 2 knop. 

Från provturerna med C(l'sarea anföras följande sitTror: 
[art .... . ... ....... ..... .... knop 18,80 19,50 c:a 20 
maskineilekl. ....... . . .. A.HK 5910 G550 6690 
kol åtgång pr tim jAHK kg. 0,66 O,IG5 0,77 
Dessa sifl ror visa, att det vid de å kanalångarna vanliga 

rar tema och små maskineffekterna icke är möjligt att v id direkt 
lurbi ndrill uppnå ekonomiskt gynnsamma resultat. Mot denna 
olägenhet stå dock avsevärda fördelar, såsom lugn och lik
rorm ig gång, frånvaro av anmörkningsvörda vibrationer eller 
rusni ng a \' de små och tillräckligt d j up t under vattnet lig
gande propellrarna. 

Då nä mnda rederi senare beslöt sig att hygga Lv~inne 
~~'S l erl"artyg till de föregående, Normannia och J-fantrmia, an
s~~g lllan sig icke böra åsidosätta möjligheten att med bibe
hall andc av turbindrill förbättra de ekonomiska driftresulta
ten, Yarv id föreslogs att på försök installera små turbiner 
'lled lllekanisk , :exel. 

Vid förslagels utarbetande uppgav Parsons-bolaget, att 
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den specifika ångrörbrukningen vid andndning av mekan isk 
vexel under för handen varande omsE111digbeter borde kun na 
bediknas till c: a 5,6 kg., till följd Yara\· ångpanneanläggni n
gen å de nya ångarna kunde reduceras. De två dubbelän
dade, Yid sidan a\· Yaranclra uppslä]Jda, rtngpannorna å de 
~ilclre båtarna kunde å de nya ers~ittas med en dubbeländad 
och en Pnkel panna, uppställda el'ler Yarandra, varigenom 
fartygsbredelen k und e m i nskas, så a l t skarpare farlygsio rm, 
avsevärt m i n d re deplacement sa m L gynnsammare motslånels
förhållanden kunde tillgodogöras. Genom Himplig for m å 
lastvattenytan e rhölls elt lrögbelsmomen l, som ä de nyare 
möjliggjorde samma melacenlerhöjd som å de ~ildre. Sin tii 
gen nedsattes fordringarna på pro l'lursfnrten under G ti mma1• 

frå n 20 till 191 j 2 knop. 
Förändringarna i rartyg och pannanläggning framgå av 

följande tabell: 

Längd över allt .. . . .. . ... . ... m. 
D:o midskepp ~ .. . . . .... . ... .. . . . . .. . . .... m. 

Bredd, störst a . .... . .. .. .. .. ....... m. 
Djup , mallat . . 1ll. 

C:;csarea 
och 

Sarnia l 
Normannia l 

och 

l Hantonia 

90,22 91,13 
96,56 88,39 
11,89 10,97 

7,26 7,16 

Å ngpannor ... . . . ....... .. . .... ... ... .. . .. .. .. . . . 2 dubbeländ. l dubb .-änd. 
l enkel 

Längd ..... .... . . . ... . .. . ... . .... ... .. ... m. 
Diameter .... . . ... . . . .. ........ . .... . .... . .. ..... m. 
Rostyta, total . . . . . . . . . . . .. ... . 111 .2 

Eld yta, total... . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 1n. 2 

Ångtryck .............. . . ............... kg. pr cm. ' 

7,01 
5,oo 

31 ,4 
1206,3 

G,GG5, 3,455 

5,1 82 

'28,1 
9J9,5 

11,2 

Såsom förut nämnts föranleddes adoplerandct av den me
kaniska Yexeln äYen därav, att mera ekonomiska propellrar 
kunde anv~indas. I slällel för tre hastigt gående, små pro· 
pellrar skulle två långsamt gående, större propellrar installe
ras, Yarigenom bättre medcl-propeller-Yerkningsgrad berälv 
nades kunna uppnås, såv~i l under fullfartsgång som yid 
de hastigt Yexlande driftförh[tllandena vid in- och ullöpannet 
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. !Jainnarn a, vilket för kanalångarna med deras korta router 
1 

1 1
. en synnerligen viklig roll. Dessa omständigheter Yoro ·pe a '" 5 J· en ti ll , att man vid valet av ulvexlingsförhållande ej gick 

0 rsa., 
o Ifi n''l som man med tanke på van·antal och propellerdi-sa ( .., ' 

· 
1
sion er å motsYarande av kolvmaskiner framdrivna kannl-111ei 

o 6 are k unde hava förmoda t. 
n no' · l 1 ~o 180 · t · 11 ·· l t Dessa hava YJC l - < varv per minn · 1 a man 1e en 

ropellerdia meter av 3,2-3,3ö m. Sådana propellrar hava 
P lu ,,. n l va llen synnerligen gynnsam Yerkningsgrad, men äro l o 

i sjögftng mycket ogynnsamma, då propellerbladen, som icke 
li gga ti llriiekligt djupt under valtenylan, lält lwmma ur vatt
net oc !J röra nleda maskinernas rusning, varigenom totala Yerk
nin gsgrade n rörsämras. Molsvarande turbin~mgarcs propellrar, 
som bru ka han1 en diameter av 1 ,65 - 1,70 m., och 500 varv 
per mi nul ha n1 icke denna olägenhet. 

F ör Sarmannia och Hantonia Yaleles propellrar med 2,"1"1 

m. diamcle r och en omloppshastighet av 300 varv per minut, 
varigenom propellerbladens· loppändar ).;:uncle komma cirk a 
0,9 m. dj upare än kol\·maskinångarnas, medan försämringen 
i verkningsgrad, så Yilt framgick av modellförsöken, icke 
borde bliva m·sevärd. Enligt dessa skulle nämligen verk
ningsgraden hos propellrar med resp. 1,7 m. , 2,4 m. och 3,:2 
m. diameter förhålla sig som l: 1,1 l: 1,2. 

Bestämmandet av omloppshastigheten till 300 varv per 
minu t led de till en i förhållande till försöksanEiggningen ~~ 
Vesp asian aysevärl mindre ul\'exling. ~ledan således ång
lnrbi nern as van·anlal i båda fall en är samma, c:a 1500 per 
minu t, har ulYexlingen minskals fdm 20: l till 5: l. Att man 
unde r sådana förhållanden kunde ullova en ångrörbrukning 
av 5,r; kg. per AHK per Limm c, då den å Vespasian uppgick 
lill ej min dre ~1n G,6 kg., Yisar en aYscYärd ekonomisk vinsl , 
samt har endast kunnat uppnås genom den ökade maskin
:fTckten och det större rmgbehoYet; Fespasian ulncklar 900 :l l 00() Al\ H och har endast en propeller, m edan de nya pro
jekten gä ll de anläggningar om 6000 AI-lK, fördelade på LY tt 
a\:lar. 
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Hesullalen l'rån proflurerna med den först färdiga av de 
nya ångarna, Normannia, motsvarade fullkomligt de på den 
nya anordningen stä llda förYäntninga rna. De visade icke 
hlott, att maskinerna under gång arbeta lugnt och ljudlöst 
nlan även att drillresultaten i övrigt voro gynnsamma. ' 

U n der 6- L i m.-kol provet utröntes, att propellermaski nernas 
tmgl'örbruknin g per timrne och AHK å Normannia understiger 
den garanterade, 5,0 kg., med c:a 4 °/0 samt den å Cresa rea med 
icke mindre fln 17 proc. Tages dessutom hänsyn ti ll den 
h~i t tre propellerYerkningsgraden och det gynnsam m a re far
tygs motståndet, framträder den ekonomiska överlägsenheten 
hos den nya anordningen ännu tydligare, varom dock än nu 
inga faktiska resultat bekantgjorts. 

Å Normannia skulle inga som hälsl vibrationer ' frå nma
skineriet hava förmärkts, endast ett svagt, visslande ljud som 
av utströmmande ånga. 

Resullalen visa tydligt nog de ekonomiska fördelar, an
ordningen medför. Tillverkarne hava även sådant förtroende 
till vexeln, alt de lära p å laga sig att garantera, att den efter 
.-J års användning fortfarande går lika ljudlöst och feHrilt, som 
då den var ny. 

llielnitle-Jic- Äsenså har i Förenta Staterna föreslagits all instal lera 
-'!-lpine~ v exelmekanisk vexel å t~ubinerna på ett av de projekterade slag· 
a amenkan- l . .. l' b" l . 'd l '(' l Il s (eppen, Yangenom vascul 1gt attre e wnom1 VJ c n ten s n1 e slw slag-

skep p. uppnås. Den vanliga turbinanläggningen på ett slagskepp af 
Utah- eller Florida-klassen utgöras av 8 Parsons-lurbiner, v ilka 
innehålla icke mindre än 850000 skovlar med en sammanlagd 
längd av 40 engelska mil. Vid am·ändande av små, hastigt 
gående ångturbiner och kuggvexel skulle endast 60 000 skovlar 
m ed en längd av 2 engelska mil behövas. Vikten av den 
vanliga turbinanläggningen är 2 1/ 2 gånger den föreslagna, inkl. 
Yexeln. 

Jä.mförelse I F.. . o o f" .. d l et 
ll l

., 'oren la staternas man n p aga ·or narvaran e my c< 
112e an o 21;a • 

masUn- intressanta jämförande försök mellan maskinanläggningarna 
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,o tre i Ö\'rigt lika kolångare, Cyclops, Neptune och Jupiter, syst.em i amc-
pa l . d f'" t .. l d t . l . o nkanska , .·,ll<a fr a mc nvas en ors namne a me np e-expanswns-ang-' mw·inen . 

Sl· in de n andra med ångturbiner och mekanisk vexel samt 
llla ' ' 

l l 
trcd1·e med ångturbin er och elektrisk kraftöverföring. Far-

<C et . 
l ·o·en h ava följande dimensioner m. m.: 
)b längcl: 165 m., bredd: 19,8 m., djupgående, lastad: 8,4 

111 ., deplacement, lastad: 19 670 ton, lastningsförmåga: 10000 
ton kol och l 000 ton brännolja, fart: 14 knop. 

J nerla nslående tahell äro de tillgängliga uppgifterna om 
maskinanläggningarna sammanförda: 

Cyclops 

J\Jaskincri ..... .... ..... .. .. .... . ... .. 1 Kolvma~k. 
l 

l 
· Maskinens varv pr min vid 14, 

knop ........ .. ... · l 88 

Prop1e~l~~~~·~t;s. v.ar.v ~r .. Jn.in .. .. ~~.d ~ 
88 

HK viLl 14 knops fart .. . .. .. .. 5600 
Vikt av Ll riftm a,;kineri......... .. 280 

· .\ngförhrnkni ng kg. pr HK 6,:!5 

'J'urb. med 'J'urb. med 
\Vestingh. elektr. kraft-

vexel överföring 

1250 2000 

135 110 
4500 

156 
5,44 

J up i lers maskineri ~i r det slörsta h i ttills byggda för fram
tlriming :w fartyg medelst elektrisk kraftöverföring. Genera
lom utgöres ay en Curt is-ångturbin med 6 skovelhjul, direkt 
kopplad till en generator för 2200 valls spänning. Propellrarna 
<lriYas a\' l\·å, direkt till propelleraxlarna kopplade induk
tionsmotorer med 36 poler. Motorernas hastighelsvariationer 
Yerkstiillas genom ändring av turbinernas varvanlal, som 
kunna regleras ned till en hastighet, motsYarande 5 knops 
fart. 

Jämförelse 
l Amerika lära under slutet a[ 1911 utförts jämförande mellanjagare 

]~r?vLurer m ellan Förenta Staternas jagare Paul Jones, fram- mecllcolvång
< l'IVen av kolvänamaskiner samt en för annan marin, efter maskiner och 

l ' 'd b 1 skrift i Sjöväsenclet. 10 oljemoto1·er 
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samma skrovritningar byggd, men med oljemolorer f(irscdd. 

jagare. Följande uppgil'lcr härom meddelas i etl inför >> So
ciety of Nava l Archilecls and Marine Engineers in Xew-Yorlo> 

hållet föredrag. 
Paul Jones, färdigbyggd 1900, iir 7G,2 111. lå ng, 7,1G m .. 

hred och har ctl Ilepincement ay 470 ton vid ~ ' 1 m. djupgå
gåcnde. De L v å fyr c y l i n el riska triplc-expansionsmask inerna 
om vardera -± 000 f H K c rh ålla ånga fr[m fyra Thornyerafts 
\·a Ltenrörpann or. 

Den med oljcmolorer framdrifna jagaren iir försedel med 
t\·änne maskinrum; i deL förliga, avdelat genom ell långsgå

ende skott, äro två Dieselmotorer av Xi·n·nbcrgs fabrikat, två

talds med 8 cylindrar, uppslållda och driYa dc båda yLLers ta 
propellrarna, medan i det aktra maskinrummel finnes en 
Lradj e likadan molor, dri\'ande millelpropcllcrn. På ömse si 

dor om denna iiro dc erforderliga hjiUpmaskinerna uppstä llda. 

Oljemotorernas cylindrar hava en diameter av -±77,l!l mm., 
en slaglängd an -±08,oo mm. och skola var och en utYeckla 
2 öOO BHK vid :150 varv per minut. Vid marschfart, upp till 

16 knop, anviindes enelast den mellersta motorn. Såsom tak
tisk fördel framhålles , all motmjagaren, då alla motorerna 
iiro i gång, ögonblickligen kan öka hastigheten till högsta 

möjliga. 

Hesullalen framgå av l'öljande tabell: 

IIIK 
BHK 
Vikt av propcllenna~kiner ................ ...... ... kg. 
Vikt pr BHK . . kg. 
Aktionsradie vid J G knop och med 18\J ton 

.. . ......... . ... min. 
Aktion~radie 

bränsle 
vid 28 knop och med 180 ton 

. _ ....... _ ......... min. 

.Jagare med-~ 
kol vång- olje-
m askiner m.otorer 

7700 8300 
7000 l 7200 

:!02:285 142650 
28,o ' 19,8 

1700 10000 

630 10000 r 

- 145 -

Jagare m ed 

kolvång- ol je-
maskiner l rnotor0r 

-;:::;-: ,,tgång per Hl( och timme vicl28 lm ... kg. l J ,oö l 0,22;, 

A11 tal Jllasklmster och eldare ................... 1 54 21 
Bräu,ldttgA ng per år vid tillryggaläggande av 

201)11() min . . _ bm.l 2100 
B1 .,n ,lr•ntgltng, sti llaliggande ... » 300 
'rota l lrränsleåtgång pr ar _ _ , l 2400 
Bränsl<•kostn::ul vid Amerikas vilstk u~t. _ .. _c:a kr. 71000 
?~Iask in]>l'rsonalens avlöning pr år 
und rrktllskostnad per år 
::!nnllllfl ko~ tnaLler pr ftr .. 

8:3000 
37000 

19l000 

3li0 
300 
G60 

17000 
35500 

7500 
60000 

1-\\- dc angi\'na sill'rorna torde dock dels kostnaden för 

briin nolja n, dels underh:'lllskoslnaden för oljemolorerna icke 
\·nra fullt .i~imförbara mecl .molsYarandc silTror för ångmaski

ncrnn , l'L'lcr som den förra under senaste årel stigit ayseviirl 
p f1 gruncl aY den ökade crtcrfrågan och den senare icke iinnu 

kan anses noggrannt känd, då oljemotorer a\' h~ir RYsedd 
:>lorl l'k iekc yarit så länge i gång, ntt erfarenhet yunnits an

gåen de dl' r:-~s underh:'\llskostnadcr. 

Försök med överhettare i Yarrowpannor. 

,\nyi'tndni ng av Ö\'crhcltad ånga Yid stationära anhigg
ningnr och i't lokomotiv iir ej något nytt; vid installationer 

ombord <Htrcmot har överhellad ånga icke kommil tillnågon 
ulslriil'k t :un-iindning, så hinge driYmolorerna varit ång-kolv
lnaskiner. Anledningen här'lill är, dels att vinslen genom 

O\'erhl'llninge n icke ansells uppY~iga den därigenom tillkomna 
l'Xlra Yi klcn, dels alt på grund av ångans torrhet inre smörj-
llln o· 1 " l .. , . f' o o 

· b nas mwannas, vnngenom ara uppstalt, att angpannor-
na skadas genom oljeavsältningar, dels slutligen alt ÖYerhcl-
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larna lätt kunna taga skada , om ångan delvis ell er helt av
stänges från dem. Av de båda sistnämnda invändningarna 
·mot användande av överhettare har den första försnmnit 
med införandet av ångturbiner, där ingen inre smörjning be
ihöves och den andra kan icke längre tillämpas på den över
:hettningsanordning, som Yarrow konstruera t för sina ång
·pannor, varom Mr. Yarrow jun. i ett föredrag inför Institu. 
tulion of naval architects i mars detta år framlagt beskrivning 

.och försöksresultat. I dessa tider av konkurrens mellan olika 
framdrivningsmedel för fartyg torde frågan ~'tven för oss vara 

.av allra slörsta betydelse. 

Fig . 19. 

Den för försök en använda å ngpannan var av Yarrows 
nyaste typ med vallenförd elningsplåtar i ång- och valtenbe
h ållare samt konstruerad för oljeeldn ing (fig. 19). Under för
söken antecknades IJrännoljeålgång, avdunstad ångmängd, 
ångtryck, temperalur ho'J den överhellade ångan samt hos 
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(örb riinnin?.sgaserna på olika ställen under deras väg genom 
Jan naJl. Overhettaren, som består av ett antal U-formiga 
tu ber, n tgående från två längs pannan anordnade ångsamlare, 
iir endast anordnad vid pannans ena sida, vilkens tnbsats. 
saJll Lidigt ii r minskad, så att Lotala eldytan och motståndet· 
yid gasernas gång mellan tuberna skulle vara densamma i. 
pann a ns båda hälfter. Totala eldytan är 622,4 m. 2

, varav 
(jyerh cllaren 117,5 m. 2

• 

Hiiku pptaget strax ovan pannan ~ir delat i två delar, så 
alt gaserna fr å n de olika hälfterna uppgå i skorstenen skilda 
rrån vara ndra . I elen del av röknpptaget, som står i förbin
delse med överhettaren är etl luftavkylt spjäll insa ll . Avsik
ten h iirmed är alt man vid b ehov, såsom vid hastig fartminsk
ning, s topp eller dylikt clå icke så mycket [mga h ehöYes, kan 
sälla ÖYerh etlaren och halva pannan ur drift, Yarigenom än'n 
faran för sö nderbrända överhellare-tu her undgås. 

kg. prt 
kv.·c m 

17,02 

17,o5J 

17,03 
17,051 

17,on \ 
17.07 

34,2° 
34,o0 

22,+0 

Tabell A. 

127 : 42,a 3759, 14,GI 88,2 6,o 14,·1° 605J 442° ,475°: 
80 34,5 2~28 1 15,o 70,3 4,7 17,5° 497° 370° l 386° 
62 31,o 2583 15,2 63,o 4,2 17,5° 484° 363° 364° 

16,2° 43 20,9 164 7 15,!! : 42,a 3,6 17 15° 392° 280° 288° 

- l ~~ ~:: [ ~~: i ~ ~:; l 1~:~ 1 ~:: 1 ~~~ :: [ ~~: ;~~: l ;~~: : 
Tabell B . 

123 31,1 2852 13,3 125 
107 26,2 2297 13,s 105 

63 20,o 1589 15,3 80,6 
37 11,3 1122 15,4 57,3 

9,5 16,1° 
7,G 15,a0 

5,3 15,7° 
3,7 17,5° 

l 

489°1 
451 o[ 
356"1 
317° 
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Av tabell A framgå resultaten från sex prov med öppet 
spjäll, varav synes, att vid den starkaste ångbildningen, då 
bränsleåtgången per m. 2 eldyta var fl,o kg. olja, överhettnings
graden Yar 34° . 

rh tabell B synas resullalen från fyra pro,· med stä ngt 
spjäll, varav framg3r att br~insleå!gången Yid full forcering 
Yar H.fi kg. olja per m. 2 eldyta, en hög silfra, Yarav pannan 
emellertid ej liirer ha\'a tagit skada. 

Sedan dessa proY i Yerksladen ulförls, installerades pan
nan å engelska jagaren Archer, byggd hos Yarrow, och före
togos en serie provturer med synnerligen goda resultat. Vid 
fullkrartsprowt, då ÖYerhellningen vid turbinerna var 34,5°, 
utvecklades 18 500 hkr. i stäl let för 17 000 med pannor utan 
överhettning. Medelfarlen av G löpningar på Skclmorlie-milen 
\'ar 30,n knop och under R-timmars prowl 30,:J i ställe t för 
kon trakterade 2K. 

Av !i gm 20 framgår plaeeri ng en a y pyrometrarna samt 
:.lY flg. 21 de på olika ställen mellan tuberna uppmätta tem
peraturerna hos förhränningsgaserna. De vertikala linierna 
iiro neddragna till planritningen aY tubern a för alt angiva, var 
temperaturerna aYlästs. Den Ö\Te, heldragna kunan yisar 
temperaturen hos gaserna Yid en anlunslningsg rad av 78 kg. 
yatten per m. 2 eldyl::t, medan den undre, slreckprickacle kur
Yan angiver temperaturen Yid en avkokningsgrad ay 15,G 
kg. vallen per m. 2 eldyta. Av diagrammet framgår, att ga
serna under passagen mellan de första tubraderna avgiya en 
a\·sev~ircl Yännem~1ngd saml senare ~·,ven mellan <le senaste 
lubema, i Yilka matarcYattnl'l intages. Därjiimle synes, att 
ilYen Yid den H\ngsammare aYkokningen gasernas temperatur 
Yid utgången ur tubsalsen iiro \=J0 ° högre än elen l!lättade ångans 
a\· l+ kg. pr cm. 2 samt icke mindre ii n 2G2u högre än tem 
peraluren hos kondensalet vid avgången rrrm kondensorn. 
Härav framgår tydl1gl fördelama ay användande av matare-
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Fig. 20. 

Fig. 21 . 
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vattenförvärmare, anbringade strax ovanför tubsatsen. Yarro,,r 
l'öreslår, att sådana anordnas på samma sätt som förut befint
liga vattenbehållare och luber. Härav vinnes ~iven den för
delen, att de föroren ingar, som medfölja matareva tlnet, sa rn. 
las i dessa fönärmare, där temperaturen är higst inom pan
nan, vilket är av s lor betydelse för pannans liYslängd. 

På grund av r es ullalen från dessa försök anser man sicr 
~ 

kunna påräkna en br~inslebesparing av 8- 10 °/0 v id en 
överhettning av 38° sam t 11 --- U 0 / 0 vid 66° överhettning och 
U- kg. pr cm. 2 å ngtryck. Ytterligare besparing kan vinnas 
genom att am·ända dc bortgående gaserna till förvärmning 
av malarcvaltnel. 

Vid senare m ed en annan hos Yarrow hyggd jagare. 
Attack, verkställd provlur visade det sig, alt under 25 Limmars 
gång med 13 knops ra rt var bränsleåtgången vid iiverheltn ing. 
17,4 ton mot 21 lon utan överhettning. 

Av intresse i samband med dessa försök lorde vara bi-
ningsprov å lagda grafiska framställningar av resultaten fr å n n ågra un-

Vega och d .. 1 . o l .. I 1 ["' b .. 'l'hetis. erso mmgar angaenl e ro .;:gasernas tempera tur oc 1 or ran-
ning med och utan bläster å torpedbåtarna Fega och Thetis, 
utförda i juni och oktober 1912 i Karlskron a, se 1öljande si
dor fig. 22 - 28. 
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Fig. 22. 

.Rökga~ temperaturer vid förbriLnningsprof, utan bläster, 
å torpedbåten Vega, 7 juni 1912. 

Fig. 23. 

'"f-+-+-+-f-+-+-+-t-+-+--t-t--t--t-r--r--rl-t-

.. 
" lt r5 1\~V h."\.TO w..-.c. ~ 6 1\60 
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/ / ·,,, 1 T - t-· ~--t= 
llr 

l 
l (i' 

1ll: 

4 r. h c 11 ,.,,~.:.•~-,q~ ,,. . 

l{ökgastemp eraturer vid fö rbr ilnningsprof, u.tan bläste1·, 
å torpedbåten Vega, 11 juni 1912. 
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Fig. 24. 

ltökga~temperaturer vid förbränning~prof, mecl blä,te1·, 
>L torped1ftten Fegcc, 12 juni 1912. 

Fig. 25 . 

46 .;;o ~ 

U"Tf.~ f>RO~.;;;~ 

R,ökga,temperaturer vi <l förbränning~prof, 11tan bliiste1·, 
ä torp edbåten Thetis, 2 oktober 1912. 

Tt MP 

•Cicco"--

"' --
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Fiy. 2fi. 

~'f~orn:n. l'\ 1 -. tlFvr.~ ~o ,Tl.~ 
:n - e.Q.~ov. r(l.DT<~ n~. 
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Hökgastemperaturer vid förbriinningsprof, mecl /Jlä ster, 
ä torpedbr1,ten Th eti;;, 7 oktober 1912. 

Fig . 27. 

Höl;ga,temperaturer, vid förbrlinningsprof, utan bliis/er, 
ft torpedbåten 'J'het·is, S oktober 1912. 
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Fig. 28. 

''"J 
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Hökgastemperaturer vid förbränningsprof, med blriste1· , 
å torpe!lbåten l'hetis , 9 oktober 1912. 

San Giorgios bärgning. 

Utan att d irekt höra till den vetenskapsklass inom Kungl. 
Örlogsmannasällskapel, som i dag behandlas. torde det dock 
ej vara ur vägen att, på grund av de H1rdomar vi kunna 
hämta därifrån, här relatera de närmare omständigheterna 
vid bergningen av den i augusti 1911 grundstötta ilalienska 
kryssaren San Giorgio, ett bland de mera storslagna bärg
ningsföretag, som hittills utförts. Att detta vackra ingenj örs
arhete !\·ekades, kan i första hand tillskrivas den målmed
vetna ledningen och det synnerligen intima samarbetet mellan 
representanterna för marinteknisk sakkunskap och sjöman
skap. En annan bidragande orsak var utan tvivel de t un
cler de il4 dagar, som bärgningsarbetel pågingo, oavbrute~ 
gynnsamma vädret samt den lyckliga omständigheten, att, 1 

närheten ay olycksplatsen fanns ett örlogsvan, varifrån sa
väl personal som materiel kunde disponeras i erforderlig ut
sträckning. 
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De niirm are ornstiindigheterna vid grundstötningen voro 

r··lj ande : 0 
· p å efterm iddagen den 12 augusti 1911 var San Giorgio 

, ' Lerv;1a t ill Neapel efter avslutad proYtur, då den med en p::t a - '"n 
'rl av c:a 13 knop rände upp på det syd om den norra 

fal leJl vid inloppet till Napoli-bukten liggande Gaiola-grun-uc ( c 

d t Enligt kortet skulle syd om grundet ligga en lysboj på e . c 

. )·a ?0 meters vatten, vilken emellertid enligt senare verk-Cif \_( -- <.J 

ställ da un<lersök ningar hade förflyttats c:a 300 m. i N O. 
Vi d grunds tötningen deplacerade San Giorgio 10 450 ton, 

111 0 tsvar::~nde ett medeldjupgående av 7,47 m ., medan djupel 
på grun det end ast var G,s- 5,8 m. Till följd av fartygets stora 
rart och grundets beskaffenhet blevo skadorna ganska avse
Yärda. Kölplåtarna Jläcktes upp, en mängd nagel i bordlägg
ningen sk r~icldes eller skuras helt av, på en del ställen upp
komma sprickor i plåtarna, medan andra sletas loss, så att 
de lågo Jn·ar på botten. En mängd lång- och tvärskeppsför
bindningar skadades, innerl1otten likaså, särskilt der botten
\ entiler funn as. 

\'allen inströmmade omedelbart, dels i dubbelbottens cel
ler, dels även i de båda förliga pannrummen och i de för
liga am munitionsdurkarna samt efler hand även i kolboxar, 
lorpedru m, kylmaskinrum, vattenrum, förliga dynamorummel 
m. m., så aU vatten upp till yttre vattenytan slutligen fanns 
i fartygel ~inda från keltinglårarna till maskinrummet, en 
längd m· över 50 m., se fig. 30. 

Akterskeppet däremot var torrt, så att där installerade fi 
ångpannor och aktra dynamorummets maskiner kunde an
Yändas, vilket Yar synnerligen fördelaktigt för bärgningens 
bed r i \':J n de. 

Vattenm~ingden i fartyget beräknades uppgå till 4 300 it 
.t-±oo ton, ti ll följd varav stabilitetsförhålla ndena i fartyget 
':oro mycke t Qsäkra; dätjämte var skrovmaterialet ansträngt 
hl! det yl lers ta, då fartyget, se fig. 29, med om kr i ng 7° slag-
Sida h :h ·J o d d l · 1/ l" d ·d (" . . ' 1gc e pa grun et me om 'n ng 3 av ang . en, me an 
Oi]Jna 1 l d' d l .. d 1' · · tt t :,c oc 1 a dra tre Je e arna s va va e na 1 va · ne , utan 
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Fig. 29. 

San Oioryio, liige p a gl'llm1ct efter gnmclstötn i ng. 

alt b[tras upp ay della. Diirför sökte man så snarl som möj
ligt stödja fartygel genom anbringande midskepps aY Lvå par 
träpontoner om 150 ton samt uppstötta fartygsönclarna me
delst luftcylindrar, anbringade under hollnen. 

Därpfl Yidlog en mycket noggrann undersöknng sftväl av 
fartygets skador som a\' grundets och kringligga n de y attens 
<ljupförhållandcn , för all fil en fullsliindig bild ay kryssarens 
läge och för all kunna uppgöra plan för bärgningsarbetets 
utförande. 

Härför uppgjordes följande program: 
l) fartygel ]ältas så mycket som möjligt; 
2) det inträngda Yaltnel hortskall'as; 
:3) a nord n inga r Yicltagas u Lomhords 1ör att ly fl a fm·lygel; 
4) en fri passage för fartygels a \'löpning frfm grun de! 

hrredes. 
Lättandel a\' kryssaren inskränkte sig icke hloll till borl

lörande aY alla 11yltbara Yikler, ulan ~iven Lill losslagande a\' 
allt material, som ej hade inilytande på fartyge ls hållfasthel 
eller förbindningar och som utan allt för slora S\'årighe ter 
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'kunde lossas. Förutom ammunition, kol och förråder b ort. 

fördes 25 cm. och 19 cm. kanonerna jämte torn, styrtornet 

en del pansarplåtar, pansarluckor och pansarlrall, båtdäck' 

r eservmaskindelar, obehövliga småmaskiner, förliga skorste~ 
n arna med tillhörande rökupptag m. m. 

Fig. 31. 

San Gio1'gio, läge på grundet vid losstagning. 

För länsande av d et inlrångda vattnet Yar det m eningen 

att använda tvänne m e tod er , dels utpumpning medelst farty 

gets egna pumpar och provisoriskt anordnade sådana, sedan 

läckorna t ä lats så god t som mö j l i g t, dels uttryckn i ng av vatt

n et med luft. Erter dc ge nomgående vattentäta LYärskepps

skollen indelades fartyge t i skilda aydelningar, som var hade 

s in pumpma terieL Pumparna uppställdes så låg t som möj

ligt för att minska su ghöjderna . Med h ela pumpanläggnin

gen kunde 15000 ton vallen utpumpas p er minul, va rav 9000 
lon med kryssa rens egna pumpar och ~d de provi

soriskt installerade. Allt eft er som rummen kunde h ållas nå

gorlunda fria från vallen sökte man täta d e läckand e s tällenil 

in ifrå n och därpå h ålla dem läns genom ständig pumpning: 
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S 
•

1
.1ill <ftingliga avdelningar med större läckor fylld es m ed 

va ::o 
.1. så L ex. näslan alla kolboxa r. I huvudläckan - som 

1' 01 
, , l o l d kl' l . t .. t 'Il . vill' 12 mc ler ang - 1a e . 1ppspe se n 111 rang , v1 \.et gJor-

de del omöjl ig t för dykarn e att h är åstadkomma tätning. J 
börj an sjönk vattenytan ej häller i de vattenfyllda rumm en, 

trots dels a lla fartygels pumpar och de provisoriska använ

des, dels flera assisterande fa rtyg m ed krafti ga pumpar äwn 

dellogo i länsn ingen. Till Lälning av de större läckorna sökte 

man nu a nYända m adrasser av bl å nor, som infördes i dub

belbollen och fasthöllos med bräder och kilar. Ävenså sökte 

man geno m d iktnin g inifrå n täta en del sprickor i clubbel

bollens innerp låtar inom de Yallenl'y lld a pannrummen. Tre s tora 

läckli.ilarc, 20 m. X 20 m., iorclningsställdes och böllos i be

redskap alt anbringas över de provisoriskt tätade läckorn a, 

så snarl fa rtyget kommit av grundet. Eller dessa förb eredel

ser lyckades man pumpa ut ungefär två femted elar av det 

inträn gande vattnet, så att endast de b åda förliga pannrum

men och Lvå tredjedelar av cellerna i dubbelbotten voro Yat

tenfylld a. 
Såso m ovan nämnts, hade det va rit meningen alt söka 

länsa dela r av fartyget, särskilt pannrummen, med tryckluft, 

för vii keL ändam ål en del ex perim ent ullöreles i en n ä rlig

gande <locka. Dän·id Yisade d el sig em ellertid, att de l prak

tiska rcalise rande t var förenat m ed så många svårigheter, a tt 
försi agel övergavs. 

I slii llet anskaffades elt större antal prå mar, luftciste m er 
och ponto nk ranar för aU utifrån lä tta fartyget. Till och med 

en 5 000 tons tlyldocka bogserades frå n Ta rent till olycks

platsen fö r alt eventuellt a n v~1ndas alt ly fta kryssarens för

skepp, men kom ej till användning. Vid örlogsvarvet i Ca

slellam ara Lillwrkades ett första par lyftpontoner om 400 
lon s lyl'lförmåga på 10 dagar. elt andra par på ytterliga re 8 

dagar. Ännu ett tredje par pontoner av samma storlek till

' ',erkad es hos privallirma. Ålla mindre pontoner om 55 ton 
lan ades [' o .. 1· d l · t b .. · b l Då' ~·a n nar 1ggan e varv ~C. l pnv~1 ·a argnmgs o ag. 

,, . sa1nl ilga dessa lyftmedel bl1v1t appl 1cerad e, hade man , 
1 !dskrift i Sjöväsendet. t1 
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·ämte förut omnämnda pråmar och cisterner erhållit en lyfl
·11 ... nao.-ra aY 3400 ton. 
ori " 

~feel hänsyn dels till fartygets läge på grundet och be-
lastningen, dels till stabilitets- och hållfasthetsförhållandena 
ombord hade, såsom förut sagts, midskepps placerats två par 
pråmar om . vardera 150 tons lyftförmåga samt vid ändarna 
de mi ndre c1sternerna. Sex kraftiga konsoler hade fäslats till 
fartygssicla n och vilade på de midskepps liggande pråmarna. 
Luftcisternerna fastböllos medelst uneler kölen gående wire

stroppar. 
Slulligen bortsprängdes med vederbörlig försikti ghet, dels 

det i skrove t inträngda klippblocket, dels det under kölen 
Jigganctc berget, så att en jämn avlöpningsbädd föröver b e
reddes, se Hg. 31. 

Den 8 september var allt klart för ett första avdragnings
försök . Slagskeppet Dandola spändes för, men, dels höllo 
icke heli ngarna å del ta fartyg, trots all de v oro försedda m ed 
extra fiirs lärkn ingar, dels sprungo kablarna, dels visade det 
sig ii,·en a lt en av pontonerna läckte . Denna ersattes m ed 
nytk ranar och den 14 september var åter klart för nytt för
sök, Hg. :32. 1870 ton materi el hade nu borttagits, l 700 ton 
Yatten utpumpats och under fartyget var applicerat en lyft
anordning av 2500 ton . 

Följande dag spändes i stället för Dandala slagskeppet 
Sicilia l'ör och lyckades efter ett par fåfänga försök att draga 
San Giorgia av grundet, varefler kryssaren inbogserades till 
Neapels docka, där reparationsarbetena omedelbart igångsat
tes, och hava sedan bedrivits med sådan energi, att San Giar

gio åter ku nde utgå expedition i maj 1912. 
Bärgningsarbetena leddes av generalen i ita lienska ma

rini ngenjörskåren, G. Valvecci, med en stab af ingenjörer och 
officerare sa mt utfördes, med undantag av n ågra specialar
beolen, uteslutande av marinens personal, sedan erbjudanden 
fran fl e>ra in- och utländska bärgningsbolag tacksamt avböj ts . 
I bärgningen deltogo Yerkstadsfartyget Vulcan samt slagskep
Pen Drmdola, Sicilia, Re Umberta och Sardegnn, Yilka ställts 
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till ledningens förfogande. Vid hårt väder forlades dessa i 

lovart om San Giorgio för att dämpa S.JOn. 

Assistens hade begärts från och med största beredvillig. 

het lämnats av flera privata företag. Så t. ex. verkställde 

firman Armstrong i Pozzuoli demonteringen av kanoner och 

torn; ävenså utförde bärgningsbolaget Serra Pacinotti tätnin. 

gen av läckorna och undervattenssprängningarna. Andra pri

vata firmor installerade de provisoriska länspumparna eller 

ställde dykare-, b ärgnings- och bogsermateriel till förfocra nde t> • 

Med stolthet bör italienska marinen minnas delta stor-

slagna och vällyckade bärgningsföretag, med glädje bör den 
se San Giorgio åter bland sina stridskrafter. 

För närmare detaljbeskrivning hänvisas till >>Mitteilu ngen 

aus dem Gebiete des Seewesens)), aug. 1912, där en rikt illu

strerad och synnerligen fullsländig redogörelse finnes intagen 

m ed noggranna uppgifter om huru arbetet framskred dag 
för rlag. 

Titanies undergång. 

Titanie - White Star-liniens nyaste passagerareångare om 

52310 tons deplacement och 22 knops fart - lämnade Queens

town den 11 april 1912 för sin första resaöverAtlanten,med

förande 2,340 personer ombord och redan den 15 samma må

nad braktes genom fartygets trådlösa telegraf meddelande, att 

det såsom osänkbart ansedda fartyget var i sjunkande till

stånd, efter att dess botten upprivits av ett isberg. Titanie 

sjönk, efter att hava hållits Bytande under 2 tim. 40 min., 

i djupet neddragande nära 1,700 man. De närmare omstän

digheterna Yid olyckan äro redan omhandlade i pressen samt 

fullständigt behandlade i en av ))The journal of Commerce>> 

i augusti utgiven rapport över den av Lord Mercey i Schot

tish Hall, Westminster, verkställda undersöknina·ar vartill 
t> ' 

hänvisas, m en ett kortare relaterande av de mera tekniska 

- 163 -

t lJ·erna torde dock här vara på sin plats, varför uneler 
de a . , 

.. nYisning tlll hg. 33, där de vattenfyllda delarna av Titanie 

ha an aivna genom streckning, ett utdrag lämnas af den en
ärO • o 

J ]·a un dersökningskommissionens iakttagelser rörande den 
c1e S " 
" pkomna skadan, det sätt varpå fartyget förfylldes samt kom-

n~ssio ncns förslag till förbättrande av säkerhetsanordningarna 
JUl 
å större lm·tyg. 

Yid kollisionen, som inträiTade kl. ll ,JO e. m. , upprefs 

styrbordss ida n, se fig. 33, upp till omkring 3 m eter ÖYer kö

len inom de sex förligaste vattentäta avdelningarna över en 

en längd aY cirka 10 m eter. Efter de första 10 minuterna 

hade yatten inträngt: i förpik en upp till tanktake t; i avd. AB 

till 2 m . höjd ; i avd. BC och CD till ÖYer 8 m. höjd ; i avd . 

DE, pannrum n:r 6, till 3 m. höjd, så att eldarepersonalen 

måste överg iva pannrummet och draga sig till det akter där

om beE1gna pannrummet, varpå de vattentäta dörrarna mellan 

pannrum men stängdes, .läckan iakttogs omkring l m. över 

durkarna, s tyrbord akter; i avel. EF, pannrum n:r 5, till om

kring l m . ÖYer durkarna; en mindre läcka iakttogs i kol

boxen om styrbord, strax akter om skott E, varför de vat

tentäta kolboxluckorna om styrbord stängdes; i avd . FG, pann

mm n:r -1, obsen-erades ingen läcka. 

E fte r omkring en timme hade förskeppet sjunkit så djupt, 

att vattne t över det vattentäta däcket C började fylla förpiken 

ovanför pi ktanktaket. I aYd. AB hade vattnet efter 40 min. 

stigit över däck G; i avd. BC efter 40 min. till omkring l m. 

Över däck E; i avd. CD efter 40 min. till något över däck 

G; i avd. DE efter en timme till däck E; avel. EF hölls fri 

från Ya tlen, till dess de vattentäta kolboxluckorna efter om

~i.rin g en timme gåvo vika och pannrummet måste övergivas; 
1 avd. F G fanns intet vatten förr än l tim. 40 min. efter kol

lissi onen, då vatten började intränga från förliga skottet ; 

eldarepersonalen kvarblev dock till dess elen beordrades på 

<lack för b emannande av livbåtarna. 
I ön iga delar av fartyget funnos inga läckor. Seclan 

skadans omfång konstaterats, öppnades de strax efter kollis-
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sionen stängda vattentäta dörrarna genom hela fartvaet r·· 
~ • 5 lOt, 

över till avd. FG för att släppa en del vatten akteröver 0 h 
. f c 

~nmma m·tyget rätt och därigenom möjliggöra anv~indandet 

aven av de stora länspumparna i maskinrummen. 
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Fördäck kom under vatten två timmar efler kollissionen, 

· terskeppet höjdes, så att propellrarna voro ur vattnet ; vid 

~~-- 6o o lu tn ing hördes kraftigt buller invändigt, såsom om 

D annorna kom mo loss från sina bäddar och slogo emot eller 

p 0111 skotlen. Då den näst aktersta skorstenen kom i vatt-
o·en . 
~et, ya r fartygels läge nära vertikalt; först sedan vattnet nått 

:iii akterkant av båtdäcket, böJjade sjunkandel gå hastigare 

och kl. 2,20 f. m. försvann fartyget. 

E nl igl undersökningskommissionens uppfattning var ska

dan aY den utsträckning, att knappast någon möjlighet hade 

funn its atl r ädda fartyget, även om vissa anordningar skulle 

hava b idragit att hålla fartyget längre flytande, SiwHen voro 

placerade så alt fartyget skulle kunna llyta med två avdel

ningar, vilka som hälst öppna till sjön eller till och med om 

de fyra fö rligaste avdelningarna vattenfyllts, men ej om dess

utom f'örl iga eldrummet blev fyllt. Inrusningen av vatten var 

så has tig, a tt pumparna ej skulle kunna hava hållit fartygel 

läns, men om skott F hållit tätt och samtliga vallentäta skott 

hade gåtl ell däck högre upp, hade fartyget måhända kunnat r~id

das, varjäm te det genom att släppa vattnet akteröver, så alt flera 

pumpar k unnat användas, borde kunnat hållas flytande längre. 

Med hiinsyn till de lärdomar, som kunna vinnas från 

Titan ies undergång för framtida fartygsbyggnad, framhåller 

undersökningskommissionen: 

l ) fördelama av att öka de vattentäta skottens höjd samt 

att göra de t däck, upp till vilket dessa skola räcka, vattentätt; 

2) fö rdelama och olägenheterna med vattentäta långskepps

skott sam l anser, att sådana möjligen i föreliggande fall ktm

nat rädda fartyget; 

3) fö rdelama av att låta dubbelbotten sträcka sig längre 

upp tings fartygssidan; 

.. 4) fördelarna och olägenheterna med automatiska ma

~lovrerande vattentäta dörrar samt föreslår , att dessa frågor 

.Iäl11te andra, rörande antal , stoTlek och utrustning av livbå

tar, bes lämmelser om övn ingar med båtarnas bemannande 

;n. 111 . överlämnas till >>the Board of Trade» och »the Bulk

leact Com mission» för noggrannare utredning. 



- 166 -

1vlånga prov på d ~icksbefälets, passagerarnas och besätt. 
n ingens självuppoll'ring samt hjältemod ombord å Titanie un
der de par timmar, som fartyget kunde hållas 11ytancle efter 
kollissionen, haYa meddelats genom pressen, men maskinper
sonalens intensiva arbete intill sista ögonblicket i fartygets 
inre, såväl för alt unelerhålla elektrisk slröm till ljus och 
trådlös telegraf, varigenom räddningsarbetena å däck under
Hittades samt unclsällning kunde tillkallas, som äYen för att 
genom utpumpning av det inrusande vatln et och tätning ay 
läckorna i det längsta fördröja fartygets sjunkande, detta sy
nes varken av den dagliga pressen eller av allmänheten hava 
ansetts såsom n ågot särskilt beaktansvärt. Och dock torde 
väl det faktum, att samlliga fartygets 35 ingenjörer och ma
skinister följde fartyget till holten, vara elt vältalande bevis 
för deras manliga plikluppfyllelse uneler de mest fruktans
värda omständigheter. Del var dock detta maskinbefäl, som 
t1ännast hade känning om skadans omfång och kunde över
blicka farans hela vidd samt som till däcksbefälet inberättade 
sina iakttagelser för au möjligen tänkbara å tgärder för fartygets 
räddning i enlighet med dessa kunde vidtagas. · Det är sä
kert endast få utom ingenjörers, maskinisters och eldares 
kretsar, som haft anledning att tänka sig in i och göra klart 
för sig förhållandena i ett sjunkande fartygs maskin- och 
pannrum samt vad som erfordras för att kunna med lugn 
hålla allt igång till det sista. Ej häller rellelderas det över, 
att vid sådana tillfäll en fordras långt större självövervinnelse 
att stanna kvar på sin post ))där nere>> , utan minsta möjlig
het till räddning, än att på däck modigt se faran i ögonen 
med ett, om än svagt hopp att i sista stund bliva räddad. 

Det är också endast sällan, man vid sådana tillfällen från 
däcksbefälet får höra några erkännande ord om maskinper
sonalens mod, ansvarskänsla och plikthängivenhet, varför det 
är så mycket mera glädjande att i detta fall läsa, vad den 
kände engelske amiralen Lord Charles Beresford med anled
ning av Titanie-olyckan skriver i Times den 22 april 1912: 

J67 -

>>Vid den nyligen inlr~llTad e olyckan med Tita nie, 
kanske den största i elen maritima histori en, har upp
miirksamheten med all rätl blivit fästad vid det hj ä lle-
1110d, den beslutsamhet och elen ridderliga ädelhet, som 
yid tillfä llet ådagalades av hefälhavarne, officerarna, sjö
mftnnen, musikanterna och passagerarna, Yilka alla Yi
sade ett sannt manligl uppträdande vid elen plötsliga 
och förfärliga olyckan. l\1ånga vittnesmål hava avgivils 
röra nde heroismen på däck, men intet har sagts om 
densa mma under däck, i maskin- och pannrum . 

Intet kan ÖYerträiTa modet och h ållningen hos be
l'iillul\'arne, officerarna och sjömännen på däck, men 
yarjc officer och sjöman är elen första att lämna en av 
fullaste hjärta erkänd obegr~insad beundran för dem som 
arbetade ))där nere)), då de väl veta, huru ofta verklig 
beslutsa mhet och mod erfordras hos befäl och manskap 
inom dessa avdelningar vid olyckstillfällen. Det har 
sagls, a tt det elektriska ljusel brann till några få minu
ler inna n fartyget slt1lligen sjönie Detta beYisar, att be
fil! och manskap ))där ner e>> l'örblevo på sina poster, 
trots det de visste att döden -- den mest plågsamma, 
förfärl iga och säkra död, som det är möjligt alt tänka 
sig - vänlade dem för varje minut, endPra genom ett 
ångrörs sprängning eller Yattnets inrusande i avdelnin
gen. Det är otYivelaktigt, att dessa som arbetade där 
nere måste haft k ~inn eclom om den stora fara, vari far
lygel befann sig långl före n ågon annan, men de stan
nade på sina poster, b eslutande sig att dö hälh·e än all 
g:'\ upp på däck och uppväcka panik eller försöka rädda 
sig själva. 

De, som arbetade cl i:1 r nere, måste hava hört det 
do\'a ljudet, som uppstod vid kollissionen, då isen upprev 
l'artygssidan. Inom tio minuter därefter eller något mera 
Yissle de, att pumparna ej kunde hindra vattnet från 
all sl iga, men ändå voro de under mer än tYå timmar 
kYar på sina poster. 

At t så många människor räddades berodde uteslu-
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lande på · denna maskinpersonalens plikttrohet; åter och 
återigen ser man exempel på det oövervinnerliga modet 
och disciplinen hos maskinpersonalen när någon för. 
!'ärande olycka händer till sjöss, men vid intet föregåen. 
de tillfälle hava dessa karaktärsdrag blivit på ett mera 
glänsande sätt beYisade. 

En man ställer sig med större sinneslugn ansikte 
mot ansikte med döden, då han arbetar på däck, än då 
han arbetar där nere under där rådande förhålla nden. 
Arbetet under däck kräver i Yerkligheten större själs
styrka och mod. Därför beder åt dessa män, vi l
kas namn skola uppföras främst på hederslistan fö r ut
märkt tapperhet vid denna plötsliga och oföru tsedda 
olycka.ll 

Karlskrona 2 oktober Hl12. 

I u ar Falkma n . 

Arsberättelse i bestyckning och beväp-
ning år 1912. 

Avgiven elen 4 december 1912 av ledamoten Hans Ericson. 

Framstegen under de senaste åren inom sjöartilleriet hava 
m era avsett förbättr ing och utveckling av föru t befintliga typer 
och konstruktioner än förändringar av principer och riktlinjer. 
Kanonen är allt fortfarande det förnämligaste offensivvapnet 
och pansaret fartygets huvudsakliga passiva försvar. Kampen 
mellan dessa båda, i vilken än den ena ~in den andra haft över· 
taget, for tgår alltjämt. För knappt mera än ett år sedan före· 
kom icke större kaliber å fartygsartilleriet än 33, 4 cm.; nu byg· 
gas talrika slagskepp avsedda att föra 35,6 cm. kanoner. Ocb 
det ~ir påtagligt, att inom kort än större och kraftigare pjäser 
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·ola komma till användning ombord. Pansaret har väl ännu 
sk · c 1 f'"l. l l t kl' . I· e 1-aril i stanc att o Ja ..:anonernas senas e u ·vec · 1ng; men 
'~;. all öka dess motståndsförmåga och för att undvika steg-
1. , a1· 1)ansarplåtarnas tjocklek bebådar man förbätLringar 
J'l l1t> ' . c 

dels beträffande sättet för pansarmaterialets härdning, dels i 

l·. ' o·a om dess sammansättning. ra;:,c 
Del iir tydligt, att de hastigt växande stridsmöjligheterna 

]Jos torpeder, undervallensbåtar och luftskepp måste med stor 
uppm ii rksamhet följas icke allenast av fartygskonstruktörerna 
utan iivrn av artilleriels målsmän. Och om än flygmaskinen 
rör ögonblicket icke kan anses vara någon faktor a v större 
]Jetyde lse för sjökriget, få dess möjligheter för den framtida 
sjökrigföringen ingalunda underskattas. Därför bör man i tid 
söka utfinna sådana stridsmedel, som kunna möta utvecklingen 
av dess:1 vapen, vilkas verkningsförmåga oll'ivelaktigt alltjämt 

ökas. 

Artilleri-et å stridsfartygen. 

Under 1880-talet hade slagskeppen tungt, långsam t skju- Slagskepp. 

!ande arti lleri och tjockt pansar, anbringat enelast å fartygets 
1·iktigaste delar, varigenom således större delen av furtygskrop-
pen l'ar alldeles oskycldad . Så infördes lätt, snabbskjutande 
artilleri, u rsprungligen avsett såsom skydd mol torpedbåtar. 
Under kr iget mellan Kina och Japan visade del sig, att detta 
lil!t a art illeri kunde åstad komm a ganska betydande skador 
.iänwäl a de föreniinmda oskyddade delarna a v de stora farty -
gen ; för aH öl• a detta hjälpartilleris förstörande kraft in fördes 
då nwdds våra kanoner med huvudsaklig uppgift alt åstad -
komma förstörelse förmedelst grana teld. 

Grana tkanonerna i sin ordning föranledde, alt pansaret 
ga l s slii rrc utsträckning, vilken möjliggjordes cliirigenom, att 
den förbättrade pansarfabrika lionen medgav fra m ställning a v 
tunna n· pansar med samma motståndsförmåga som de di ttills 
nnviinda tjockare plåtarna. Så minskades då utsikten för gra
natkanonerna att åstadkomma mera a llvarl iga skador och dessa 



- 170 -

pjiisers betydelse ansågs r educerad även därigenom , all de öka. 
de torpedskottvidderna krä Y de artilleri , som kunde förlägga den 
avgörande _striden till längr e avstånd än förut. 

Ehuru således såväl det starkare och alltmera utsträckta 
pansarskyddet som ock de erterssträvade längre skjutavstån. 
den framkallade b ehovet alt höja verkningsförm ågan hos far. 
Lygsartilleriet, dröjd e man dock länge nog att öka antalet i 
fartygsbestyckningen ingående svåra kanoner u t över fyra. 
Skälet härtill får söka s däri , alt en ökning över delta antal 
kunde åstadkommas enda s t genom betydand e och dyrbara de. 
placementökningar, för vilka man i det längsta ryggade till. 
baka. I stället sökLes under början av 1900-tale t andra ut
vägar för höj and el av fartygsartilleriets verkningsförm åga, till 
exempel genom att öka de t m edelsvåra artilleri e ls kaliber eller 
genom att mellan det svåra och det m ed elsvå ra artiller iet in
skjuta kanoner a v mellankaliber, verksamma mol sådant pan
sar, där de med elsvåra kanon erna ej voro till6ickliga. Denna 
kaliberdelning visade sig em ellertid medföra betydande svårig
h e ter för såväl eldledningen som ammunitionsersi:iltningen. 

Vid det rysk -japansk a krige ls slut stodo Lvå i princip vä
sentligen olika åsikter angående fartygsartilleri e ts Himpliga be
skaffenh et mot varandra . Enligt elen ena borde s triden avgöras 
m ed svårt artilleri , där det enskilda skoHet kund e ås tadkomma 
stor verkan med hänsyn till såväl pansarbrytning som förödelse 
genom sprängladdningen . D en andra åsikten gick ut därpå, 
a tt elen jämförelsevis fåtaliga svåra bestyckningen borde k om
pletteras med ett talrikt m ede_l- eller mellansvårt hjälpar tilleri, 
varigenom eldstride n kund e grundas på ett s lorl skottantal; 
d etta hjälpartilleri skulle sålunda genom massverkan i bety· 
dande grad bidraga att fr amkalla avgörandet. Sedan dess har 
em ellertid asikten angående det svåra artill eri els ;l\·görande be· 
Lydelse för slagsk eppen slagit alltmera igenom , ehuru likväl i 
flera mariner man ingalunda ansett sig kunna undvara det 
medelsvåra artilleri ets bistånd ä ven för sjöslaget. 

De huvudsakliga fördelar, som med en svår enh etsbestyck
ning anses l.:Hnna ern ås, anses vara , förutom elen kraftigare ver-
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,. del enskilda skottet, utsikten att förlägga stridens av-
1'an a o d ·· ·1· l l o 11 f f k .. ·ande till s tora a v stan sam l moJ 1g 1eten att er 1a a en e e·-
g_

01 
Jdledning till följd av enh elliga skjutelement och nedsia

l iV e 
Fi u·n·e iakttagande. 

gens ' • o .l .. l. ..l o •• l J En rortgaenc e stravau all y ller 1gare o w sava ver 'an a v 
lel cnslölda skottet som stridsavstånden gör sig emellertid gäl 

t! de A v 30, 0 cm. kanonen med 50 kalibers längd, 900 m . an · 
tgao 11 ashm;Lighet, 385 kg. proj eklil.vikt och 16,000 ml. myn-u ' o . 

ningsencrgi har man såväl i ballistiskt avseende som i fråga om 
JrojckLilvc rkan tagit ut aU den Yerkningsförmåga, varav denna 
:,aliber för närvarande är miiklig . Visserligen förefinnes möj
lighel alt stegra projektilverkan gen om att förlänga projektilen 
till ± kaliber, varigenom proj ektil ens vikt samtidigt skulle ökas 
lill omkring 440 kg. Men genom en sådan förlängning komme 
projektilen a lt erhålla sämre balistiska egenskaper, för sin sta
bilitet under gången i luften skulle den kräva mycket stor rota
tion shastighet och vapnet skulle slitas högst b e tydligt, icke 
min st pa grund av proj ektil ens s törre vikt. 

Den önskvärda stegringen a v genomträngningsförmåga 
och spriingverkan har därför kunnat vinnas endast genom ök
ning av ka libern . Gränserna för d en p å detta sätt möjliga 
stegringen i w rkan torde få sökas i fordran p å en viss minimi
livsliingd hos pjäsen. T eor etiskt har man b eräknat, att en och 
samm a livslängd kan ernås om projektilens utgångshastighet 
iir: för en 30,,, cm.kanon av 50 kalibers längd 914 m ., för en 
:34," cm . kanon av 45 kalibers li:ingd 838 m. och för en 38 cm. 
kanon av 40 kalibers längd 762 m. 

A dc engelska 1i.ya slagskeppen har installerats 34,a cm. 
kanoner av 45 kalibers längd, m en 38,1 cm. kanoner lära vara 
under tillverkning för att inom kort undergå prov . Förenta 
staternas marin har antagit 35,6 cm. kalibern för de n ya slag
skeppen; och det är möjligt all för de planerade 40 cm . kano
ner komm a till användning. Tyskland synes för den h emlig
hetsfulla »Kaiser» avse en Kruppkanon av större kaliber än 
35,G cm., och det franska marinråd et uppgives hava tagit under 
nllvnrli gL övervägande a L t antaga en 34 cm. kanon för slag-
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skeppen . De japanska högsjöl;:ryssarna, som ä ro under bygg. 
nad, erhålla likaledes 34,2 cm. kanon er och det förljudes, att 
Japan skall bygga två jätleslagskepp, avsedda att föra bolv 35 

'" cm . kanoner vardera. 

Genom kaliberökningen har man sålunda vunnit större 
projektilverkan, samtidigt som kanonens livslängd beräknas 
bliva större till följd av alt pjäsens hela förmåga till effekt icke 
tages i anspråk. Emellertid lärer väl ld·av på ytterligare steg. 
rad verkan ick e utebliva och det torde vara endast en tids. 
fråga , a 'tt ä ven detta krav måste tillgodoses. 

stegring av kalibern över ett visst för fartyget i dess h el'het 
lämpat mått, som visserligen för slagskeppen kan ligga över 
35,e cm., finner dock sin naturliga begränsning i flera om stän
digheter. I den mån kalibern höjes, minskas sålunda möjlig. 
heten atl genom högt gastryck och stor utgångshastighet hos 
projektilen utnyttja kanonen , ty därigenom skulle dess livs
längd alltför mycket avkortas ; med hänsyn till vikt och ut
rymme bleve det nödvändigt att starkt begränsa antalet dylika 
kanoner, och givetvis kommer svårigheten att med människa
kraft betjäna de erforderliga reservanordningarna i tornen att 
ökas. Likväl synes utvecklingen för den närmaste tidens stora 
slagskepp gå mot 38 eller 40 cm. kanoner. 

På flera håll inser man numera betydelsen av , att medel
svårt artilleri ingår i slagskeppens bestyckning, dels på grund 
av möjligheten att därmed åstadkomma massgranatverkan, ge
nom vilken det kraftigare artilleriets avgörande inlägg i striden 
förberedes och motståndaren demoraliseras, dels därför att ut
sikterna alt med dylika pjäser åstadkomma materialskada äro 
betydande. Ty ända till 60 % av den må1yla , som ett modernt 
slagskepp erbjuder, kan av de medelsvåra projektilerna avse
värt skadas; och denna siffra ökas, om de ho ris on tala däd:en 
medräknas. Alldeles frånsett detta, är den m edelsvåra k ano
nen det givna vapnet mot mindre motstånds-kraftiga mål, 
exempelvis mot smärre kryssare och spaningsfartyg. I avsak
nad av med elsvårt artilleri måste naturligtvis de svåra pjäserna 
ä ven mot dylika motståndare komma till användning, vilket 
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e 'lit innebära ett betydande slöseri i b etraktande av d essa 
kOJ1lJ11 ' b .. d ]' l" el l d ... f"' l . ers s tarkt egransa e 1vs ang oc 1 eras pm ore sevJ s 
kanon 

1
·

0 
.• 
1 

,1111 m unitionsutredning'. Men de medelsvåra kanoner-
fta 1 ' ' '

0 

~'l \ ;ä vas även för att tillgodose de stegrade fordringarna på 
n'r eda rLiller iets verkan och skottvidd, villm framkallats av 
to p l "l d d l 'dd D o 'k törre torpedfartyg oc 1 o ;:a e torpe s wttvi er. en asJ ' len 
~örj ar nä mligen alltmera göra sig gällande, alt torpedbåtsan
fall kun na komma alt utföras även vid full dager, varigenom 

all m ilhända bliver nödsakad att vara försedd med såväl ett 
)ll c 

medelsvart anli-Lorpedarlilleri för användning om dagen som 
ett lät tare mera snabbskjutande artilleri att användas under 
mörker , da b eskjutningen kan beräknas ske på korta re a v-

stånd. 
Tysk land och Japan hava i själva verket aldrig övergivit 

det m edelsvåra artilleriet, Frankrike och Ryssland hava åter
gått därti ll och England kommer troligen att å de nya slag
skeppen uppställa elt tiotal 15 cm. kanoner. Särskilt för ett 
krig i Nordsjön, där ofta nog disig väderlek råder, kunna icke 
alltid fördelarna af en överlägsen svår bestyckning utnyttjas ; 
och m an kan där bliva nödsakad all gå fienden så nära in på 
livet , alt de t medelsvåra artilleriet kan komma att spela en 

mycket betydande rol. 
Del lä tta artilleriet ägnas fortfarande stor uppmärksamhet. 

Såsom förut nämnts, har med torpedskottviddens ökning be
hoYel a \' mera långskjutande pjäser blivit större ; och då där
jämte inom de stora marinerna torpedbålarnas storlek växt u t 
långt ii Y er de för u Ivarande ja gamas, har fordran på ökad ver
kan a ,· jäm väl de lätta kanonerna blivit helt naturlig. Sam
tidigt som kravet på kanonernas användbarhet på långa sk jut
avst änd och ökad projektilverkan skola tillfredsställas, på det 
att torpedfartygen må kunna stoppas helst redan utom torped
skotthåll, måste pjäserna vara lätt riktad e och medgiva stor 
eldha st ighe t, särskilt av betydelse för striden under mörker; 
därjämte bör ammunitionen vara sådan, att elen kan förekom
ma i riklig mängd. Dessa olika synpunkter böra vid bedö
nland et nv det lätta a rtilleriets beskaffenhet b eaktas och vap-
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nels egenskaper därefter bestämmas. Ett lämpligt avvägt lätt 
artilleri måste därför anses utgöra en behövlig komplettering 
av elen bakom pansar uppställda medelsvåra bestyckningen, 
som har mindre fri utsikl över skjutfället och jämförelsevis he. 
gränsad skjuthastigheL 

57 mm. kalibern kommer numera icke till användning å 
slagskeppen; till och med 75 mm. lmnonerna ersättas å ny. 
byggnader av än större kaliber. Och sannolikt är, att inom 
kort kraftiga 10 cm. kanoner vinna vidsträckt användning så. 
som antitorpeclbåtsartilleri. Märs- och bryggbestyckning an. 
ses numera vara af mycket unelerordnad betydelse ; där sådan 
förekomm er , håller sig kalibern omkring 4 7 mm. 

Med den försla Dreaclnoughts stapelavlöpning å r 1906 kom 
krigsfartygsbyggnaden in på en ny väg. De nationer, som ville 
bibehålla sitt inflytande på världshaven, nödgades följa Eng. 
lands exempel; och de förnämligaste sjömakterna förfoga redan 
över ett betydande antal v~ildiga slagskepp. Säkert är emeller
tid, att det nuvarande tillståndet ej kommer att bliva bestån
dande. Vi synas befinna oss vid början av en rörelse, nästan 
liknande den som förekom vid övergången från segel- till ång
fartyg. Man synes sträva efter att anskaffa stridsenheter, så 
beskaffade, att de lämpa sig för sjökrigets alla förh ållanden 
och en var nog kraftig atl kunna bjuda varje molslåndare spet
sen. Givetvis kon11ner detta mål aldrig att nås, ly alltid har 
man vid utvecklingen av de maritim.a stridsmedlen velat för
skaffa sig verksamt motgift mot varje vapen. Men möjligen 
kan denna strävan verka därhän, alt en omformning av flot
tornas taktiska sammansättning konuner att ske. 

Pansm'lcrys- Pansarkryssarna saknade ända till år 1905 svårt artilleri i 
sa?·e. egentlig m ening; i bestyckningen förefunnos sålunda i regel 

inga kanon er av större kaliber än 25 cm. Sistnämnda år bygg
de emellertid Japan pansarkryssare med fyra 30,5 cm. kanoner 
och England följde ett par år senare exemplet, men ökade di
tekt antalet till åtta. För närvarande byggas pansarkryssarna 
i de mariner, di:ir detta fartygsslag är föremål för nybyggnad, 
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samma grundprinciper för bestyclmin!!en som sla!!skep-cfter v v 

Sa crhalla exempelvis de nya engelska och J·apanska pen . 
·l a- (·1wnsar-) kryssarna ålla 34,3 cm. kanoner, under det att s n, 
dc senaste tyska pansarkryssarna bestyd:ats med tio 28 cm. 
Jjiiser. Frankrike bygger för närvarande inga pansarkryssare. 
] . }lu\'uclbes lyckningen å de flesta i tjänst varande pansar
],ryssarc utgöres emellertid av 25- 19 cm. kanoner; den under
stödjes :l\- en talrik sekund iir bestyckning av medelsvåra och 
Jälla pjiise r. 

Kustpansarfartyg förekomma numera huvudsakligen en- Knstpansa1·-
clast hos norra Europas smärre mariner och hos Japan. Ut- fa?·tyg. 
1·ccklingcn av artilleribestyckningen hos detta fartygsslag har 
uneler senare år Yaril helt ringa, beroende på obenägenheten 
all ökn depln.cemenl en . Därför hava kalibrarna måst hållas 
nere dels på det alt antalet kanoner ej skulle så inskränkas, 
al t eld led ningen icke kunde på tillfredsställande sält utföras, 
dels för a tt av vägningen mellan fartyg och artilleri skulle vara 
sa rim lig, atl lillräcldig sjövärdighet kunde påräknas. 

I det ta samanhnng Lm·cle fr ågan om vår nya pansarbåts 
bes tyckning böra något beröras. Till en början må fastslås, att 
vid Y ara pansarbåtars konslruk t i on en noggrann avvägning 
nödYiin dig tvis m:'ts lc ske mellan de tre huvudfal{lorerna be
styckn ing, pansar och fart; ty varken storleken eller kostnaden 
l'år Öl't'l'skrida en viss gräns. Denna avvägning bör göras så, 
alt fa rtyget må kunna effektivt besvara elden från även våra 
111otslanclares kraftigaste fartyg och allvarligt skada dem, att 
pansaret lämnar sannolikhet för att fartygets stridsegenskaper 
under arl illerislrid må kunna utnyttjas under icke alltför be
griinsad lidsperiod och att farten medgiver snabba förflyttnin
gar utefler vår långs träckta kust, inom skiirgården och vid 
sammandrabbn ingar med våra motståndare. Ställas fordrin
garna pa artilleriet så stora och bliver bestyckningen lämpad 
~:lt fylla dem, då böra våra pansarbåtar därjämte bliva synner
ltgen kraftiga vapen mot alla de övriga far tygsslag med mindre 
stridsviirde än de s lörsta och modernaste slagskeppen, vilka 

1'id~krift i Siöväsendet 12 
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talrikt förekoma inom alla större mariner. Denna synpunkt 
måste vid typens bedömande tillmätas värde. Ty är Yår flott 
försedd med pansrade artilleri fartyg, så kraftiga som vi kunna. 
göra dem, under förutsättning att storleken likväl är så hegrän~ 
sad, att våra skärgårdar i fulll mått kunna ulnyltjas och äga. 
vi därjämte spaningsfar lyg, ett lämpligt sammansa lt torpedför. 

svar samt ett tillfredsställande minväsende, då torde icke ens 
en stormakt v~inda sig emot oss med mindre värdefulla sjö. 
stridskrafter, dä kräves förvisso, att å tminstone en del av den 
egentliga slagfloLian insättes vid förelag emot oss. Men en dy. 
lik användning av slagflottan innebär även för en s tormakt be
tydande risk. Dels utsätter han de stora fö r våra skäruppfyllda 
farvatten synnerligen olämpliga slagskeppen för betydande fa
ror, vill,;a ingalunda förminskas därigenom, all vi äga e tt kraf
tigt fartygsartilleri, goda torpeder och lämpliga minor, dels för
svagar han genom en sådan detach ering sin slagflolta, detta 
kraftiga maktmedel, vars vidmakthål1ande ~ir ell uppenbart 
villkor för hans inflytande på världspolitiken . Redan tillvaron 
av en m ed kraftiga artillerifartyg försedd flo lla m ås te anses 
vara ett betydand e och värdefullt skydd för vårt land. 

Såsom känt skall fartygets svåra bestyckning utgöras av 
fyra 28, 3 cm. kanoner. Hant dessa pjäser"Lirlräckligl förstöran
de kraft och klllma de anviindas på alla de slridsavslånd, som 
kunna beräknas förekomma vid strid mol pansrade motstån
dare? 

Vid bedömandet av den erforderliga förstörande kraften 
hör i främsta rummet hänsyn tagas till del sJ.-yd'd, som eventu
ella motståndare h er eda sina fartyg. Diirvid hör bem ~irkas, aU 
endast å en m yck et ringa del av ett slagskepps övervattens
kropp, nämligen midskepps i vattenlinjen, Yerkligt tjoeld pan
sar förekommer, under det att fartygskroppen i övrigt, även 
för- och akterskepp i vatenlinjen, är långt svagare bepansrad 
ävensom all en sl.or del av fartyget är alldeles ulan pansar
skydd. Vid uppslällamlet av fordrin garna på fartygsar tilleriet 
är del sålunda icke riktigt att taga hänsyn till endast motstån· 
darens tjockaste pansar. I r egel sträcker sig delta över icke 
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5 
ti o procent av ÖYervattenskroppen ; och erfarenhelerna från 

ci:t ostasia tiska kriget hava Yisal, att det ~ir mycket svår l a ll 
d.:i[l:t denna ringa del, siirskilt pa d e langa slridsavstånden. 

~.~~rh allandet synes vara, alt i nämn da krig intet slagskepp fick 
sill ya Lienlinjepansar genom sk j ute l, oak tat huvu cli:trlillericl hos 
de båda stridande utgjord es av 30, 0 cm. kanoner och pansaret 
. ·c"el ynr vida mindre molsl:"tndskrafligt, i1n det för vår nya 
l l b 
)ans :l rh a l a y sedda. Däremot för or sa k a de del svåra arti ll erie t 
:)elycl ancle sl;;aclor å övriga delar aY fartygen; och blolt och bart 
"enom anslag mot de svåra kanontornen , sålunda ulan pansar
;cnom triingning, försalles vid flera tillfällen hela lornbelj~inin
"en ur st ridbart skick. Tillsammans m ed de a slagsk eppen 
~alrik t förekommande 15 om. kanonerna åstadkomma sålunda 
de svåra pjiiscrna stor förödelse och cxempehis det rysk a sla g
ske ppe t ,, Qreh nödgades s tryka flagg, utan att nagon som 

helst skada ä de bäst bepansrade fartygsdelarna förekom . Far
tygsarl illcriet bör sålunda icl;;e b edömas uteslutande m ed stöd 
av teorPtiska beräkningar, vilka lätt nog kullkastas av Ycrklig
helen ; en god träff kan fön·isso tillfoga större skada än clt 
flertal siim re förlagda träffar , även om dessa senare ftstadkom 
mas med en grövre pjäs . Dc teoretiska synpunkterna höra 
dock lH'ak las och n ågra dylik a skola här framhiggas. 

Undersökas förhållandena hos Yåra grannar, sa befinnes 
all in tet flylandc tyskt slagskepp veterligen har tjockare pansar 
å vallenlin je och kanontorn i.in 280 mm. Med 28 cm. l;;an on en 
bör pansar av denna tjocklek kunna genomskjutas und er gynn 
samma rö rhållanden å 8,000- 7,000 m., under mindre gynn
smnm a a 7,000- 6,000 m. ; al ersloclen av fartygssiclan eller 
minst \JO procent av den malyta , som erbjud er sig, bör pa alla 
Uinkhara stridsavstånd kunna genom slås aY 28 cm. kanonen. 
.\n gy11nsammare ställa sig resultaten, om dc ryska fm·Lygcn 
lln clers(ikas . Gangut-klassen erh [tll er sålunda 225 mm. Ljock 

Pansar midskepps i valtenlinjen och 200 mm. å de syara kanon
tornen. Å fart '""Ssidan i övrigt är pansaret lunnare. Inom 

. Jtl 

rnnliga stridsavstånd bör därför 28 cm. kanonen gent emot 
dylik t pansar bliva tillräckligt kraftigt. Men härtill komm er 
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ett förhållande, som i regel föga beaktas. Var pansarbåt erb· 
der på grund av sina ji.im förels e vis små dimensioner över v~IJ.
nct Yicla mindre målyla än elen, som ett stort slagskepp och ~~-

an 
mera en modern pansarkryssare upptager. Särskilt på d 
långa stridsavstånden bör sålunda träffprocenten bliva störr: 
med våra kanoner i:in med dylika molslånclares; och därige. 
nom motväges, :11minstonc i någon mån, dennes slörre kanon. 
antal. 

Påtagligt ~i r, al L en störr e kaliber å elen nya pansarbåten 
skulle giYa ökad kraft åt det svåra artilleriet, och ur denna 
synpm~kt Yore en grövre kanon att föredraga. Men en höjning 
av kalibern förorsal,ar vissa olägenheter. Antalet svåra kano. 
ner kan ur eldledningssynpunkt icke sättas lägre än fyra; skulle 
dä 30,, eller 34,, cm. kanoner användas, konnne därav aU för
orsakas en högst betydande deplacements- och kostnadsök
ning, elen senare beräknas till åtskilligt över 2 millioner kronor. 
Kanoner och ammunition bleve tyngre och avsevärt dyrare, 
förbindnigarna i fartyget bleve grövre, djupgåendet och läng
elen bleve större och bestyckningen komme knappast att stå i 
lämplig proposition till det jämförelsevis ringa deplacement, 
Lill vilket vi måste beg6insa oss för att antalet pansarbåtar icke 
måtte bliva altför lilcl. 

Då 28 cm. kanonerna å vår nya pansarbåt äro beräknade 
all erhålla en skottvidd av i.inda till 19,000 meter, är det orik
tigt antaga, att dessa kanoner icke skulle vara i stånd atl upp· 
taga strid på alla dc avstånd, på vilka en motslåndare kan tän· 
kas öppna del mol våra farlyg. 

A v allt att döma bör sålunda 28 cm. kanon en bliva en 
ytters t värdefull huvudbes tyckning för våra nya pansarbåtar. 

De för fartyget avseelda 15 cm. kanonerna, vilka komma 
att förses m ed brisansladdade projektiler, hava silt största be· 
rättigande för att ås tadkomma sprängverkan i svagt skydcl~de 
eller oskyddade fartygsdelar, icke minst vid beskjutning av 
smärre kryssare, torpedfartyg och, framför allt, transportfar· 
tyg. Upp till 8,000 m. ~ir träffsäkerheten hos dessa p jäser be· 
aktansvärd och genom sin stora snabbeldsförmåga äro 15 ci11· 

- 179 --· 

1
cn Ja ,·iil ägnade att åstadkomma betydande förödelse. 

].;:nn oJ 
·u del medelsvåra artilleri c l ~i r avsett all npptriicla ~i ven 

EhUI . .. .. . 
t 

•111 ra ll:111de torpedfartyg har man ansett nodvand1gl all 
JllO ' . . -
,ompletLcra hcstycknmgcn med sex 7o cn1. kanoner uppsl~illda 
~[t, alt dc i första hand kunna förslärka elden i de riktningar , 
.. 11 . n del minsta antalet 15 cm. kanoner b~ira. 
l VI "' 

SasOlll kiinl förekomma lviinne skilda sätt för att giva ka- Kanonemas 

nonernas konstruktion erforderlig styrka, nämligen förstärk - konstntktio n 

ningar fii rmcdclst band och mantlar eller med slållrådslind-
ningar. :;'\' um era står England tämligen ensam l i fråga om an-
v[indning a ,· trådlinelade l.;:anoncr och ursprungligen synes an-
ledningen t il! alt dess marin förcdragi t elylika pjäser ha va vari L 
svftrighelcn at inom landet framställa tillräckligt gott material 
för en bar t mantlade pjäser. Dc trådlindade kanonerna äro 
emellert id svaga mot böjning och vid skjutning uppstft invän-
digt orl'gcllmndna och vågformiga utvidgningar och förlriing-
ningar a,. loppet, föranledda av att kärnrören ii ro tunna och 
alt lracll in dningen icke på lämpligt sätt förmår upptaga verk-
ningam a :w gastrycket. Nian har även funnit alt hos tradlin-
dade kano ner mynningen vid slwttlossningen erhåller slörre 
och h:1 sl igare vibrationer än hos mantlade pjäser. Härigenom 
och pa grund av att böjningen i vilaställning iir s lor hos de 
trådl ind ade kanoner, neds~iltes triiffsäkerhelen vid skjutning 
med dylika vapen. 

De moderna kanonerna hava otvivelaktigt i fredslid en 
ganska sto r livslängd; emellertid erhåll er loppet urbriinningar 
på grun d av krutgasens höga temperalur m. m. Alla dc delar, 
som icke ii ro i direkt beröring med krut gasen undergå cliiremot 
knappast någon förändring; k anonernas tjänstbarhet kan så
lunda l'iirlängas genom ins~ittning av nya k iirnrör. Denna 
operation har hittills vari t e lt mycket svårl arbete, då det gällt 
grova kanoner , och beslått däri, att det slitna ki.irnröret m·bor
rats, ,·:nj iimte etl nytt l-:ärnrör inpassas, borrats och rMflals. 

~.:llellcrtill har man funnit, alt nämnda operation kan viiseni
ltlen underlättas och påskyndas, därest kärnröret utvändigt 
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gives en svagt konisk form, som medgiver ett lättare fråns kiJ. 

jancle och införande; tiden för ombytet säges därigenom kunna 

nedbringas til tredjedelen av den elj est erforderliga. 

De för vår nya pansarbåt beställda 28 cm . kanonerna er. 

hålla en kaliber HY 283 mm. , en längd m ell an iindpla nerna av 

12,,_, meter eller 45 kaliber, en projektil vi k t :a v 305 kg. samt en 

litgångshastighet hos projekti len beräknad t i1l minst 870 meter 

med elt maximigastryck i kanonen av 2,850 atm . Kanonens 

vikt ~ir ber~iknad till 43 ," lon. Pjäsen bliver mantlad utefter 

hela lilngclcn , haluc delen med tre lager, d~ir framför med två 

lager och niirmast mynningen med elt . Kanonen erhåller re. 

kylband och skrnvmodcrs lyckc. Mekanismen tillverk as enligt 

Boforskons trukti onen sam l förses m ed kombinerad elektrome

kanisk och mekanisk ayfyrningsinr~ittnin g, den förra med ett 

inre avfyrningsmomcnt , som icke får överstiga O,os sekund; där. 

jäm te skola anordningar förefinnas för au loma tisk genomblås

ning. Kanon en skall Yila i en rekylmanlcl, Yilken med tappar 

Jagras i en hwcll s tomme, nislad till tornels balkar. 15 cm. 

kanonerna bl int av modell 03. Smn en n~·heL må anföras, att 

de båda k anonern a i dubbellornet k omma att s~\ anordnas, att 
de såväl i höjd- som sidled bli va med varandra fast förbundna. 

Det är numera känt, att de engelska undervattensbåtarna 

förses med 7 ,G cm. kanoner i sänkbara Ja ,-e tta ge, om vilkas 

närmare beskaffenhet dock uppgifL,er sakn as. 
Såsom inled ningsvis omnämnts, r iktas ansträngningarna, 

samtidigt som ma n a rbe tar på införandel av fl ygmaskin er och 

s tyrbara Juftsk epp såsom krigsTedskap, på framställand et av 

ntpen mot dessa n ya krigsmaskiner. Dc rö ra sig has tig t, för

iindra snabbt läge i såväl h öjd- som sidled och giva föga håll

punkter för all underlätta riktandeL På k orta h å ll är det 

sannolikt, alt gevärs- eller kulspruteeld kan ås ladlwmma er

forderliga skador å dylika mål ; på längre aYstånd däremo t bli

va större pjäser erforderliga, vi lka för a lt vara fullt lämpliga 

höra vara lätt riktade i alla tänkbara elevationsvinklar horison· 

len runt och vilka s projektiler böra hava flacka banor. Sådana 

pjäser ~i ro ock konstruerade m ed 5- 10 cm.· kaliber , bland 
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nal hos Rhe inische Metallwaarcn- und Maskinenfabrik i 
~i ssel dorff. Nämnda firma h ar , för alt den behövliga höga 

elevationen skall kunna ernås, laveLiklykan böjd bakåt, så aU 

rck ylnwnt dns Lappar befinn a sig innanför pivåns axel. Meka

nismen iir automatisk , men kan även skötas för hand . Siktin

räLLn ingcn synes vara ändamålsenlig; elen giver direkt rättelse 

för skjutavslånclet vid övergraders användande och förmedelst 

en särskild anordning upphäves inflytandet av unelerlagets vin

kel m ed Yagplanet. SikLkikaren ~ir anordnad för fast okular, 

yarigenom ri k !ställningen blir oberoende a v elevationsvinkeln ; 

dessn pjiisn ii ro försedda med granatkartesch med dubbelver

kande rör. 
Som bekant har man inom vår marin hörjat använda luft

bössor eller k olsyregevär i stäl1e t för kanongevär å kammar

skjutnings banorna. Härigenom Yinnas å tskilliga fördelar, 

bland Yil ka må nämnas jämnar e skj utegen sk aper, avsevärt 

mindre kos tnader per skolt, i det alt ett skott med kolsyr e

gevär kos lnr om kring 0,19 öre und er det a tt priset å ett skott 

med kammarskjutningsammuniti on är 3 öre, undvikandel av 

11ppeh i1ll uneler sk ju Lningen i och för Tcngöring av vapne t, snab

bare ladd ning, obehövligheten av kylanordningar för pipan 

sam L u les lu lnnclct a v eflc rbränningar, varig-enom färre anled

ningar ti ll missöden vid hastighetsskjutningar böra ifråga
kom ma. 

Ehuru fr ågan om liimplig bakladdningsmek anism för de 

SYåra kan onerna väl få r anses vara i dc flesta mariner prak

ti skt m·gjo rd, pågå dock flersliides arbe ten i syfte att ernå för

bätt ringar, siirskilt all inskränka tid en för mekanismens öpp

nand e och slängand e. 
Fi)r den engelska fioLLans 6ikning h ar s~lluncl a Coven lry 

Orclnance Company framställt en av vår land-sm an, ingenjör 

Holmström, ].;:onstrnerad bakladdningsmekanism av samma typ 

s~n1 den Vickerska sk ruven. Mekanismen kringvrides i sitt 

Iage efte r sko tllossningen och drages något bakåt förmedelst 

en Yi nkclarm, verkande med synnerligen stor kraft och an-

Balclacld
i!ingsmeka

n is me?·. 
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bringad å ömse sidor om mekrmismens medellinjer. F ör hanct 

lärer denna mekanism lä tt kunna öppnas på 6 sekunder. Av 

skruvens tolv sektorer äro nio gängade, m ed L re olik a rad ier · 
vid s liingandct krii.ves sålund a endast 30° \Tidning av meka: 

nismen. Den axel, kring vilk en mekanismen rör sig, iir lagrad 

i e tt t ill k anonens bakplan fastskruvat utbytbart bronsband 

varigenom p jäsen kan anv~ind as såsom Yare sig h öger- eUe
1
: 

vänsterkanon i e lt dubbellorn. Man synes i England vara 

mycket tillfredss tälld med de resultat, som erhållits m ed clennn 

mekanism och del iir att antaga, att d en k omm er till Yid s träckt 
användning för svåra fartygskanoner. 

Inom am erik anska fiollan användes den vVelinska skru
ven, som för alla kalibrar manövreras för hand. 

F ranska marinen lärer icke längre Yara belä ten med sin 

skru vmekanism; den anses numera vara allt för tung och kom

plicerad, och dess Lätanord ningar hindra snabb eldgivninrg och 

fö ranleda urbränningar. Sannolikt kommer man alt antaga 

någon skru vmeka ni sm , liknande de engelska konstruktionerna. 

Lavettage. 

Aven denna gren flV artillerimateri elen har und er de se

naste åren und ergått en del smärre förändringar och förbä tt

ringar, dock icke av genomgripande arl. En stor m iingd pa

tent u t tagas å olika uppfinningar , som a v se underlältancle av 

rikt- , sikt- och laddningsarbelena ; i r egel in nebära dc dock 

komplicering av materielen , ofl a långt öve r Yacl krigsm~issighe
ten kan till å ta. Givet är, att anordnin garna m ed lrc kanoner 

i samma torn komma att bjuda p å åtskilliga nyheter även inom 

lavettage-konstruktionen; några de taljer h~irom h ava dock icke 
kommit till o fl" en Lligheten . 

Firman Armstrong har framställt en kon s truktion a\·secld 

alt möjliggöra , att två kanone r i samma torn kunna riklas och 

avfyras vare sig var för sig eller ock sam tidigt, i vilk e t senare 

fa ll endast ett sikte använd es för båda kanonernas riktning. 

Kanonerna kunna efter önskan inkopplas för oberoende eller 
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tidi" eld . I sistnämnda fall finnas anordningar , som tillför-

5~ 11~:-a r7dll ensarlad rörelse p å båda pji.iserna vid h ö jdriktnin-
sH ' c . . · .. o • 

:in•nsom erforderliga korreklwn er, darest bada kanoner
"en c 

" sk 1·ulcgenskaper ick e skulle vara fullt lika. nas . 
Inom engelska marinen synes man hava för hi.lla pj äser 

i rätt stor utsträckning antagit den Vickerska anordningen 

, follow the Pointer» . Denna beslår av en graderad ski va, an

bringad a sikte t samt en visar e, rörlig förmedels l c lek l risk kraft. 

På siktels fasta del befinn er sig elt index. När avståndet gives 

å cldleclniugss lationen, förflyttas visaren från 0-s liilln,ing till del 

avs tånd pa elen graderad e skivan , e fl er vilket sikt et skall in

s t~i ll as . si klinställaren för då s in sikllralt så, all denn a visare 

alltid befinne r sig öv er ens m ed indexs lreckct. Mo lsnuande 

ano rdningar förefinnas för sidsii llningen. Anordningen synes 

knappast innebiira n ågon fördel. 

I början av år 1911 ulföreles ombord [t det engelska slag

skeppc l Neplune försök i iindamål a lt prova amiral Schotts 

»firing direclo r >> . Anordningen, som alltigenom skötles för in e

delst elektrisk kraft , synes bestå av å lskilliga instrument upp

stiillcla i eld ledningsstationerna i förmärsen och i s tridstornet 

sa mt st ar i elektrisk förbindelse m ed motorer i J.;anontorncn. 

Motorer r ik ta kanonerna i överensstämmelse m ed rörelsen h os 

instn1meJllen i eldleclningsstationcn. Pjäsernas a d "yrning sy

nes iiYen ske från sistnämnda plats. En del aY försöken lära 

nl fallit lillfreclsslällanclc, andra icke. Meningarna angående 

viirdel ay den, nya uppfinningen äro därför även delade. Vis

serligen hör den tillförsä kra matem a ti skt noggrann förläggnii1g 

av samtliga nedslag; m en h ela systemet komm er alt vila på 

Yllersl kiinsliga och ömtåliga apparater och vad som händ er, 

d:\ dessa icke funkt ion era riktigt, iir liill all l"ön11 se. 

Firman Armstroner har k onstruerat en hyclroeleklri sk sikt-. o 
lll släl!n ingsanordning, förmedelst vi lk en samtliga upp- och sid-

~iiLLn inga r hi ra kunna in s t~illas från eld ledningss ta L i on en ; h ~ir 
l~enom undvikas - så hinge apparaten r ~itt arbe tar - misstag 

VIe[ instiilla nclet och vinnes ticlsbesparing. Anordningen s~i ges 
Ili e l . . l . r· ·· d . c gi\'a iak 1 La oandet a v erforderliga korr e-: tJOner · or agsm-fl o ~ 

Ytandet och krutets temperatur. 
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Det är naturlighis av stor betydelse, att det sekundära ar. 

lillCl·iet erhåll er så lätt lavettage som möj ligt; det är dock nöd. 

Yiincligt atl härvid noga se Lill, att vik !.besparingen icke vinnes 

på bckost11acl aY stadigheten. 

Krut. 

Under clc senaste åren har krutfrågan inom vår marin 

icke unelergått några nämnvärda förändringar. Nobelkruten 

hava visat sig i slorl sctl molsvara dc för~inclringar med avseen. 

dc på stabilitet, jämnhet och ballistiska egenskaper, vilka man 

hittills anse t t sig kunna och böra ställa på dem. Emellertid 

föreligger för näl'Yarande frågan om möjligheten att skärpa 

fordringarna på krutets likformighet för att vinna än jämnare 

ballistiska rcsnllat. 
Man bör likväl besinna all det fttminslonc för närvarande 

icke iir möjligt att framställa fullt oföränderliga krut och att 

vi t.viYclsutan inom vftr marin, vad krutfrågan beträffar, står 

före åtskillig~1 av stormakterna. Därpå lyder bland annal den 

hetlersamma proYleYcrans av krut, som marinens krutleveran

tör aktiebolaget Bofors Nobelkrut gjort till franska staten. 

En omsorgsfull och i detaljgående kontroll a v marinens 

krnl har seelan många år tillbaka varit organiserad, varigenom 

ifn"tgakommande förändringar aY de olika krutpnrtiernas be

skaffenhet böra så vill möjligt kunna i tid uppmärksammas. 

Det är na turligtvis av stor vikt, alt krutet har så föga ur

br~innancl e egenskaper som möjligt, och det synes, som om vi 

i detta avseende hava skäl all vara jämförelsevis tillfredsställda 

med våra nu i bruk varande nobelkrut 

Frågan om kanonernas förslitning genom urbränningar 

har blivit alltmera betydelsefull och svårlöst i och med steg· 

ringen av kanonernas kaliber. Redan vid en normal eldhastig· 

het av 1- 2 skott i minuten har man utomlanels funnit slit

ningen i de svåra l' anonerna vara så avsevärd, att projektiler

nas u Lgångshastighct efter ett icke alltför stort an tal sko !L märk

bart avtagit. Härigenom h:wa skottvidd erna minskats och bli-
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.· . för sam ma uppsältning olika för kanoner, med vilka olika 
' 1t · l . 0 l d . L'll b .. . . . ttan tal h liv1l s '.Jnlct. m an e nmgarna · 1 . ur rannmgar-
sJ, o]lava manga teorier framstiillls. Enklast torde de kunna för

na ·•ts s't all de inre lagren av loppet under inflytande av den 
J· ];:tl' . . ' ' . 
' .. te1111wraturen förlorar en del av s in hårdhet och hållfast-
l oaa 
]
1

e~ och diircf'Ler av gasströmmen avslipas, mera ju större möj -
1 • l . l 
Jjahct cn ii r för gaserna aH triinga mellan pro.Je 't1l och opp 

o~h ju flera fasta partiklar, som åtfölj a densamma. Träffande 

nog ha r saltmeta gasströmmens verkan liknats vid den hos en 

sandbläs ter. 

])e atgiird cr, vilka uneler den senaste tiden blivit försöks

,·is vidtagna för alt min,ska urbränningarna, hava avsclt dels att 

astadkomma bättre tätning mellan projektil och lopp, dels att 

nedbringa krutets förbränningstemperatur och minska mäng

den bt sla rester vid förbränningen. I förstnämnda syfte har 

görd elbredel en ökats ända Lill en tredjedels kaliber, samtidigt 

som gördeln försetts med en ringformad ansvällning, avsedd 

all noga centrera projektilen vid urb6incl och förstorad över

gangskon. Diirjämtc har en förändrad form »hooked scctimu 

~l rcffl omas LY~irsnitt blivit försökt, som det si:iges med fram

gång : bred den· å dessa refflor avlager mot mynningen. Genom 

all in hla~a stof tfin grafit i loppet efter varje skott eller b landa 

grafit i de n tnlj, varmed ränderna i gördlarna fyllas, har man 

trott sig k unna åstadkomma bällre lälning än tillförene mot 

förbit riingande gaser och erh ålla e ll smörjmedel , som gi,·cr ett 

brL.I'd ande skydd åt loppet. 

Otl'iYclakligt har dock förbränningstemperaluren det slör

s.L~l ini'Jyt::mdc l på kanonernas slitning; dess inverkan ökas tyd

hgtYis .in Hingre tid loppet är litsatt för densamma och ju större 

gastn iingden är i förhållande Lill loppels yta. I överenssläm-

111 01se hiirmed bör slitningen sålunda ske hastigare ju slörrc 
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kalibern och kanonliingden iiro och ju långsammare krutet 
exploderar. Maximitrycket hos krutgasen har däremot visat 
sig hava mindre inflytande; och det har befunnits, alt vid sa1n. 
ma arbetsutveckling e tt brisant krut m ed högt gastryck åstad. 
kommil mindre slitning än cll långsammare krut med lägre 
maximitryck. 

De nyare nitroglycerin - och nitroccll ulosakrulen förete 
icke n ågon påtaglig skillnad i fråga om u L vecklade kalorier och 
gasmängder ; m o l n i Lrocellu losakru tets an vii ndning om bord för 
s törre pjäser Lala dess större föränderligh et och ojämnhet samt 
dess benägenhel för bakflamm::~. 

Sättct a tt nedbringa förbränningstempera luren iir, såsom 
sag t, föremål för s tor uppmiirksamhel, i synnerh el be träffande 
nilroglyccrinkruten. Allmiint har man n edbringat delta kruts 
förbri:inningslcmpcratur genom minskand et av nitroglycerin
hallen eller genom tillsats av dämpningsm cdel, vilka för sin 
sönderdelning taga en del HY del ulYecldade värmet i anspråk. 
En olägenhet m ed dc kolrika clämpningsmcdlcn, såsom exem
pelvis vaselin, ligger em ellcrlid däruti, att de luwa benägenhet 
aH förorsaka bakflamma. Man har därför ifr i'1gasatt använ
dandel av något kväverikt i:i mne, såsom bariumnitrat eller ba
rylsalpctcr, vilk a dock öka rökbi ldnin gen och lämna fas ta 
resler i loppet , andra olägenheter att förliga. Dinilroglycerin 
har framför nilroglycerin fördelen< att vara mindre känsligt 
för stöt, det är m era s labill , nlstrm föga rök och har något 
mind re tubrännande verkan. 

Så länge man icke kan komma ifn'm all urbr~inningar be
gränsa kanonernas livslängd , ~ir det klokt alt ordna kanoner
na så, alt de urbrända ], icirnrören hasligt kunna utbytas mot 
nya. Erfarenhelen har, såsom nämnt, visat, att ju större kali
bern ~ir, dess mindre bliver det antal skol!", som betecknar ka
nonens livslängd ; framföra'llt m åste de tia förutsättas vara fal
le t under drabbning med en högt uppdriven skjuthastigh eL 

Teoretiskt se lt skulle varken n itroglycerin eller nitrocelltt
losakrut föranleda fasta återstod er vid förbri:inning; vid skjut
ning bliver dock förbränningen icke fullst~indig och härigen0111 
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l ,·enolll alskilliga ~imncn, som anviindas för karduser, an-
s ::ttll to • 1 d ']' l l" ' l ., l l f" b .. d ·11 ,·siad clmngar oc 1 v 1 ~l, oran cc as en c e o or ran a j\ •J']ll tl' < • " 

.- sler ,·id ~kol tlossnmgen. 
l c 'J l . .. l l l . Inom amen ~ans \ U mannen anYanc es so1n )C \ant nitro-
ccllulosakr ul. Man har där varit utsa tt för åtskilliga missöden, 

.11.a tillskriYas all krulct genom att det »torkat under förva-\'1 \.L 

. ... ,, d y s. dess gelatineringsmedel förflyktigats, blivit alltför 
rii1 o ' · · 
brisant. F ör att undvi l'a dylik torknin'g har man förbättrat 
iilh·erkningsm cloderna och ordnat durkarna ombord för kraf-

l·o· avk vlni nl.! och för all i tid erhålla kännedom om förekom-lo c. • <..J 

mand e fiiri1ndringar har m an tillsatt krutet en stabilisator, som 
ändrar fiirg, då krutet »torkan. Å andra sidan håller man på 
en del hall före, alt elen använda krnlformcn, cylinder med ett 
fl ertal kringgående k analer , är farlig. Ty dessa kanaler föran
leda en ständig ökning av den brinnande ytan under förbrän
ningen ; och genom det i dem utvecklade gastrycket utsättas 
krutcylind rarna för mekanisk sönderbrytning, varav framkal
las oheri1kneliga och våldsamma gasstegringar. Den i vår ma
rin an Yiincla rörformen torde i varje fall vara att framför andra 
former föredraga. 

Den franska marinen har under de senaste åren förlorat 
lva slagskepp genom självantändning av krut i durkarna. Så 
förslönles, som bekant , slagskeppet Libcrte elen 25 september 
1\Jll pa Tu olons redd genom en fruktansvärd explosion.*) 

Y[arin m in isle rn bestämde, all, förutom redan vidtagna försik
tighelsmall, all t B. M. 13-krut av samma tillverkning, som del 
a Libcr l(• bcl'intliga, ävensom P. B. -krul av vissa partier skulle 
föras l'ran fartygen. Undersökningarna å della krut föran
ledcl e, a tt s lora mängder däraY sänkles i havet nle till sjöss. 

En del av det krut, vilket utdömdes såsom farligt, hade 
hlivit >' upp friskat» genom behandling med alkohol och e ter 
eller genom blandning m ed annat krul. Åtskilligt har fram
koml11 il om det säll, på vilket krutet blivit ombehandlat och 
blanda! : och det är tydli gt, a tt man vid flera tillfällen gått myc-

----------
k 

·%·) Se Tidshift i Sjöväsendet 
8 ett · 

VId tryekningen. 
1911, sid. 5~0, varföre uteslutning 

(Red.) 
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kel vårelslöst tillvi:iga. Så förekom exempelvis ett krut llleq 

årtalet 1908, vilket innehöll en stor mängel krut, >> uppfriska.h 

1901 , vilket sålunda var sammansatt av krut, tillverkat åtskiUi. 

ga år dessförinnan ; 1908 års krut innehöll därigenom i själva 

verket avsevärda' mängeler luut från ären 1895 och 1896. 

Men så angav iivcn ins trukt ionen att >> krulc ls ålder har ingen 
invcrl,an >> . 

Efter 1mclcrsökningarna utfärdades alskilliga bestämmel. 

ser, hland villw några hicir m [t anföras. Ti ll en början är hä. 

d:mcftcr all >> uppfriskning » av krut förbjuden och blandning 

av krutpartier med större skinnad i ftlclcr iin Lre månader får 

icke äga rum. Tillsvidare bcriil·mas liden för krutels tjänste. 

duglighet till 6 å r ; därunder förvaras det 4 år ombord och där. 

efter 2 år i lan el. I durkarna skall tempera Luren h ållas låg och 

konstant, all m~tlning och andra Ländbara iimncn utesl utas från 

durkarna, vilka skola vara försedda med automatiska anord

ningar för sällande uneler vatten. Marinen skaH hava egna 

krutexperter och fullståndiga uppgiflcr skola föras över alla 

förefintliga krul; de äldre kruten skola föras i land och förva

ras på avskilda platser i stålJet för att siinkas i havet. 

Händelsen visar behovet av noggranna beshimmelser för 

krutets undersökning och v:Jrcl , ävensom alt allt såsom tjänste

duglig! ansell krut måsle noga övervak:ts och följas. Den 

framhäver ock, att ammunitionsdurkarna ombord m åste hava 

anordningar, vilka kunna förebygga oliimpliga temperatur

slegringar och medgiva en tilHreclsshillande ,·entila tion, även

som alt sådana anstalter m ås te å fartygen förefinnas, genonl 

vilka am mun i Lionsdurkarna skyndsam l kunna sällas under 

vallen, iiven i det fall att gaser med avscv iirt tryck cliir äro un

under utveckling. 
Under de senaste år en hava åtskilliga försök fö retagits 

m ed s. k. flumfritt krul, m ed särskilt t ill salt ämne, avse tt att 

förebygga eldslåga vid mynningen uneler skolllossningem Detta 

iimne har emellertid hitlills haft olägenheten av alt framkali~ 
en avsevärd rökbildn ing, och försök p ågå för närvarande 

syflc alt nedbringa denna rökbildning. 
· (For ls.) 

J 
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Signalmatroser. 

Oft 1 hör man påsl~\Cndet att våra signalmatroser iiro då-

. ·a 1 o m mycket dåliga och tyvärr måste m edgivas , att harr, Je ' . . . ' . - o •. d:t sista pas !:'tcndel iir det riktigaste. Finnas h 'l\'Clsmal harom , 

behöver ma n för alt inse uncl enn~lligh c lcn hos de Yåra blott 

l· .. ,n,a m:irkr' till armens s ignalister eller iin bätre se, hur signale-
nvb (. ' ... 

ringen tillgar å en engelsk eskad eT. 
Ja , ,·i m ~tstc alla m edgiva , huru ogiirna vi befo rdra ett vik

li" t meddelande på annal sätt ici'n ' med tjäns lcskrivclsc, gnist

s i~nalering eller megafon. Och hiiruli ligger ju cll bestämt 

undcrkiinnanclc av den optiska signaleringens sätt all fungera. 

Fö r nagra år sedan var gnis tsiglnalcringen lika nere, fast den 

å de sista aren tack vare yrkeskunnig personal lyckals tillvinna 

sig allmii n! för troende. 
Yarfiir skall ej den optiska sign::tlcringen komma därhän? 

i\Iecl m1varandc förhållan 'clen lyckas det ej , vilket synes av det 

faktu m, a ll signaleringen oaktat sin m å ngåriga ti ll varo ej kom 

mil till anviinclning i niimmiird grad. Vi måste nicimligen med 

giva , a ll de l iir ytterst sällan, som optisk signalering unvämdes 

för Öl'l'rhringandel av m eddelanden av längre och viktigare 

inn ehall , utan tillgripes då gnistsignalcring, skriftl iga eller munt

liga order. Pä dc senaste Lio åren har viil ej heller •D'ågon flagg 

ens fö rsiikl alt använda de t enklaste och snabbaste f'iirbindelse 

llledlel - signalcri11g - förr än unel er 1912 års kusLOotta all

varliga l'ii rsiik i elen vägen gjordes. Och om r esultatet kan 

lllan Yiil ej siiga annat, iLn. all det var bedrödigt. 

Och dock torde vi kunna glädja oss åt ett briljant signal

system , wm fyller alla de fordringar, man kan s tälla på elt 

S~dant - cnkclhel, tydligh et och säkerhet - och ha därjämte 

biJ för fogan de en persoDal, som med elen höga slåndpunkl, 
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den intager vis ::t vis skrivning och liisning, torde mer än de 

fle s ta andra lä-nders vara något att göra utav (enligt >> svenska 

k alendern 1908 >> ~ir blott 0, 1 % av d c värnpliktiga icke läskun. 
niga). 

Förvisso i.iro orsak erna atl söka på annal h åll och då när. 

mast i det ringa intresse, med vilket yrkesgrenen signalmatros 

omfallas av fiollan s b c fiil av såväl högre som lägre grader. Vi 

hava kommil därhän, att om vi blott ha kanonkommendören 

och laddare, så lycl'a vi oss ha god personal och glömma där. 

Yid, alt iiven and rn yrkesgren nr h a ej blott sitt b erä ttigande, 
ulan ä ro nödvi.indiga, för atl d e t invecklade maskineri, som 
heter flolln, sk all fungera . 

Från början synes signalmatrosens betydelse h ava varit 

klar, eftersom yrkesgrenen konunit till, men i m ån som intres. 

set samlat sig kring laddnings- och träfl"rekord, har nödvändig. 

h elen a v signalmatrosens yrkesutbildning fallit i glömska. F rån 

hörjan avsedda att var a en yrli:eskunnig k å r, räknade endast 

nödigt anta l numm er , hava signalmatroserna numera sjunkit 

ned till att vara elen gren av cläcksavdelningen, eli t man skickar 

dem, som av lwslnadsskäl ej kunna utbildas till artilerister, och 

vilka ej behövas å specialgrenarna. Undertecknad har verkli

gen en gång av en person, som har mycket att bestämma i den 

sake1111, p å frågan, varför så många signalmatroser utbildades, 
fått svarel: »det är så billigt». 

Att det nu utbildas för många av yrkesgrenen synes vid en 

flyktig blick på besättningslistan för en 1. kl. pansarbåt av t. ex. 

;\ran -typ. Där utgöres däcksbesättn~nrgen av 56 art.-matro~er, 

34 signalmatroser (värnpliktige inberäknade) och 56 matroser 

oberoende av yrkesgren. Av dessa skall enligt skolreglementet 

mom. 8 hälflen utbildas till signalmatroser, och vi få alltså 34 

plus 28 = 62 st. signalutbildade ombord. I de 34 äro inberäk· 

nade 6 st., vilka, fördelade till langning och kontramimlering, ej 

alls behöva någon signalutbildning. 
Varför är nödvändigt hava 62 signalmatroser, då endast 

34 kunna beräknas göra tjänst i yrkesgrencu11? Följden m åste 

Yara, all cle, SOm aldrig få någon Övning, bliva okunniga . VofC 
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·l ej ]Jii tt re a ll mera se till stamsignalm.atrosernas yrkesutbilcl 
dc11 ,, ·och slopa d c v~irnpliktiges signalutbilrl ning ? Man riskerar 
111 

" ' l l "ld . l l ., l ]" . . . .. • 11 -l'i a lt na~:on Yr ' esul )J nuu!· s ~o a c c Ja , e Jest bltr t1den u s\(_ ' <. J ~ l } 

J_. J·m "· men iir ej kunskap i llefatlningarne ombord yrkeSlll-Jot • ,., , 
]Ji!dning nog och diirtill den , som flottan har mest nytta av . 

lkila i all synnerhel som "/ ") ~w de viirnpliktiga signalmatro

;;crna ej k u m w blis a goda såd~ma, 0111 ej a v a n n at s bil si't p :"t 
"T UJHI ;t \. d ~1lig hand s til. r\tl YedcrlJörande inse ll , all den i rc

~rytsldJia y rkes utbildade Yiirnpliklige ej kan •niå n ågol större 

111 ~~ \1 :lY kunskap , synes av heslii.mmelsen i skolreglementet Bil. 

Yl m otn. I l a l, varaY fra111g~tr, alt endast >>huntdsaklig kiinue

dom ,, om sig n n Iföres k r i rterna for d ras . Men Y iii koret fiir s ig

mtlerin g iir, all den skall ske siikerl , och hur i all Yiirlclcn iir 

de!IH miijligt, ulan )"ul/'sf::·imliu kiinnedom 0111 signalföreskrifter

mi (fiirsl \id underofficerskurs :1 signalskola fordras fullshindig 

];iinned om om signalriireskrifterna ) . Dessutom tager denna ut 

bildn in g a Y d e viin1pliktige s~t mycken tid , atl slammens ÖY

ni ng;tr hli n1 lidande, och dock iiro dessa ulan gensiigelse de 

v i ktig:t ~ l t• . De l iir biil tre, alt den viirnpliktige får sköla putsen 
och ek on omien omhord och slammatrosen övas i egen yrkes

grctl , ii n tviir lom. Om ockstt den viirnpliklige av fiirhålland ena 

ombord l 1 ingas ljiinslgöra i någon av de hel"attni,ngar, som ii ro 

lörbeh :tllna en signalma tros, varför skall hanlägga n ed en massa 

lid pa a tt sii ka Jiira sig alla signalmatrosens fiirdigheter 'i Var

Jiir mask den, som iir akterhandsman vid ett minsvep, kunna 

se m;t fo r. hl ii!J ',k, t el e fon och slr:\lkaslare '! N å got antagligt sk ii l 

hiirfiir to rde L'.i finnas . Det iir nii<hiindig~1re, att ban vet skicka 

sig i hal, och all han instrueras nit skiita ~iven högre b efatl
nittg;tr Yi d minsvepningen och vara e rsiitlning vid ångslupska
ll on lm . 

Enligt nu giillande skolreglemente mom. 8 a skola lika 

l1l<tnga viirnpliktige ullagas till artilleri- och signalmalrose r. 

~lPn artillerict ombord fordrar elt betydligt s törre antal iin sig-

11'11d etn lj en. Varför s kola d å de viirnpliktige yrkesutbildas till 

~ t gnnl lll a l ro se r för att sedermera 1 jiinstgöra såsom langnings-

11 1 ~lll skap d ln belji.ining vid liilla ~jäser ? 
l.'icH :rif't i Sjuo äsendet 13 
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Vo re det ej bra mycket bättre, a tt alla uttagas till artillerj_ 

ulhilclning utom dc, som iiro nödv~indiga för fylland e av brist 
p ~t s ignalkunnigt slammanskap plus en liten uncl crkiiJnnir1o 

t>S-
procen t, vilka signalut bildas. Sedermera utgallras endast de-
allra b~isla till skjululbildning. 

Det torde niimligen nua nöds~indigare, all den , som tillhör 

kanonbetj~injng eller lnngning.smanskap, får lära sig ol ika pro. 

j cktilslag samt arti le ricxercis , iin s ignalflaggornas b etydelse och 

telefonmaterielens Yerlmingssält. D e, som ullagas till signal

utbildning, böra lämpligen tillhöra de mera bildade och skriY

kmmiga. Vad synskärpan b e lriiffar, så synes de t sYårl att för

s tå, varför jusl fordringar p å sy.rllförmåga hos en s ignalmatros 

skola vara mindre ri gorösa än hos en artill e rimatros (s kolregle
m entct mom 8 b ). 

Av allt delta se Yi s{llunda, alt ett fullkomligt ofruktbart ar

h e le nedliigges på signalu tbildning av viirnpliktige, vilk e t arbete 

i första hand bör komma slamsignalmatrosern a till godo. Att 

arbe tet ii r ofruktbart tord e framgå ej blot t d ii ra v att dubbla 

antale t, ja m er - eni.ir s lammatroserna äro mcclriiknade i de 

:H - utbildas, utan/ även d iirav, att dessa sa lutilade signalut

hildade, då d c en gång i allvarets stund å te rkomma, säkerligen 

to talt glömt sin ytligt förvärvade kunskap och på den grund ej 

kunna användas såsom signalmalroser. 
Det första steget pft vi.igen alt rycka upp signalkunskapen 

i Y:'l r flotta bör vnra mi11sknint:;· nv antalet s ignalma lroser, be

Yiiring, till d et för r es peklive fartygs behov oundgi.ingligen nöd

\ ii ndiga . 
Skolreglemcntcts mom. 8 bör således omarbetas i denna 

r iktning och försla gs \·is fa följande lydelse: 
Av cläcJ.~ saYClclningen tillhörande vär'npliktiga , som varken 

llllagi ts till und erbefäl sutbildning eller yrkesgren minmatros, 

s kall det ::mlal, som ~ir nödviindigt för fylland-el av fartygets be

ho\· a Y signalma trose r plus tio procent där u Löv e r u t tagas till 

Yrkesgrenen signa l mal ros och alla övriga till yrkesgre:n1en ar

tiUcrimatros; skolande llllagningen å r ekrytavdelning Lillhöran· 

de fartyg sJ,c farlygsvis. 

- 193-

b) Ti ll signalmatrose r uttages före lr~idesvis de som iiga god 

f:tltlli ngsfö rmåga , god handstil och god synförmåga. 
e) Gl iagning av ar tilleri- eller .signalmatroser sker omedcl-

1
, ·t cf'l er Yc rkställcl pröv.n:ing av synskärpa och handstil samt 

)dl . 

J;iir \·a ra n rkställd före inmönstring å fartyg för r ekrytskola. 
:Men ej endast genom a ll iindra grunderna för uttagningen 

1 
i il signalma l ros er nås må le l - goda signal matroser. 

Sl am men såvi.il som de så lunda Hitagna Yär.n:pliktiga m ås te 

ha ~-rk esu lbi ldning och en gedigen sådan. Få dc d å ej d etta 

]Jos oss , som lå ta dem genomgå så m ånga skolor? Förvisso 

ej! 1\Ia \a ra atl utbildningen i skolorna i a llmänhet är god , 

signal ering är d en d å lig. 
F ör a l L in~ära en färdighel hos e l t flertal elever fordras 

första hand tid, i andra hand syslem i unelervisningen . Det 

l'örsl a lw vi nog tillräckligt utav , m en det andra sakna s lotalt 

Ynd lwl r ii IJ'a r utbildningen i signalering. För utbildning i ar

till eri- och lorpedskjutn.ing, ja, till och med i handvapen sskjut

ning, som dock för en malros tord e vara skäligen oviktig, fin 

nas i :\. S.· I. m. fl . böcker bcsl ~immelser , ägnade alt giva en 

handl edn ing huru bäsla rcsulial skall få s på kort Lid . Får m1-

go n en s ignalavd elning alt utbilda , m ås te han hjälpa sig m ed 

den· li lla erfarenhet, han själv förvi.irvat, n ågon annans får han 

ej d raga nyt ta a v. Det tycks J;.ansk c, att dc biträdande instruk 

tö rern a skulle känna til'l n ågot om vägen till färdigh e t i egen 

~· rk esg re n , men då vi nyss komm.it överens om, alt d esamma 

sjiih·a t'.i besitta fiirdighet, så ~ir de t föga antagligt, a lt dc känna 
siitt el al l nä densamma. Och i allmänhet torde t. o. m . elen 

alldeles nvh livn e officeren bes illa m era erfarenhet om sirrnalul-. . . o 

bildninge n iin de allra flesta slyrm~in, som sällan J,omma ulan 

för si ~Thy tlen å en pansarbåt. 

:\ langa har siikerl igen stött s ig på de t gjorda uttaland et, a l L 
vi s l a '-Ila sys lem i signaluthildningen ; m enande, alt skolregle-
lncnt els Bil. VI ger anvisningar d~irvidlag. L å tom oss därför 

se, hu ru litb ildnigen av en trupp v~irnpliktiga signalmatroser 
l t ex f · Il .. l 'l l ' l) 0.. l.. · f · · · sc ma or 1 a ma.n 1e t t1 gar. ver asnmg av scma ·or-
teckn en , Yarv id alla 31 t eckn en läras p å en gång. 2) E leverna 
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få efter komrnnndo slå en del tecken, diirvid dock ingen s törre 
:;äkcrhet eller lwstighel fordras. 3) Triining pnnis, varvid ele. 
wrnn placeras inom anropningshåll fiir vnrandrn, och den, 80111 
sknll övn sig i motagning, får Laga emot av den andra, so111 ej 
kan slå. 

Samma par fortsi-dta på delta siill börjande med olika tec. 
ken samtidigt och hälla ihop till kursens slut. 

Semafordistansen ö,·erstiger siillan 100-200 m., och, niir 

helyg skola sättns, övergår man till att använ da s~\dana små 
scmaforflaggor, som ej användas i praktiken. 

iviycket mera sh1lle ju kunna siigas om d elta, men det 
sagda får ,·ara nog. 

Kan m1 delta sägas \'ara ctl sysl em för ulllildningen, be. 
fordrande got l resultat på kort tid 'i Nej . 

Enelast detta att låta den, som skall liira sig mottagning, 
Jiisa av illa , ofta fel slagna tecken ii.r oriktigt. All samma par 
~1llt.id öva varandrn, giir ej eleverna kapabla att i praktiken läsa 
a v, når andra slå . Man måste nog i början skilja på utbildning 
i avhisning och i slagni.ng, låta eleverna hörja m ed ell par bok
stiiv er , och i m:c'\ n dessa iiro inlärda , iika deras ktmskapsförrad 
med en bol.;slav i sänder. Därigenom vinnes säkerhet i avläs
ningen, och sådana fel som dålig slagning, misslag p~t tecken 
11mkikas sannolikt. 

Ä ven utbildningen i Morses syslem biir tillgä på helt annat 
s~ilt ~in det vi anviinda. Dår g~iller det jtl försl och främst att 
Idargöra d e respektive bokstiivernas sammansiillning av korta 
och langa , vilket skall ö,·as så länge, all tecknets övcrsiit tande 
till en skriven bokstav går fullkomligt automatiskt. 

Iniärandet av <letla bör ej göras m ed ögat, 11Lan med örat. 
Hik lighelen [t della påstäende torde framgå av fö ljande 

upplysningar , som liinmats av marinliikare C. G. Boslröm . 
>> Nedskri,·anclel av så väl del hörda som det sedda ordet 

eller l j ud tecknet ii r en högs l in vecklad psychomolorisk a k t, i · 
vilken ett flertal hjiirncentra och ledningsbanor dellaga. Att 
iniårandet genom förmedling av hörselorganet iir det riktigas te 
och det naturligaste , torde siikerligen ej i nämnviird mån bero 
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l
"t·p'l alt den s. k. reaktionstiden vid hörselintryck är n ågot <a , , 

1
,orl at't' ( O,, J-0,, .~ sek.) iin vid synintryck (0, 1 n- O,n sek .), utan~ 
snnnol ikt fa s! mera d~irpå, att dc akustiska föresliillningshil 
dcrna iiro, utvecklingshistoriskt se tt , de primära, ty del är jusl 

a , hiirselviigen » som harnei Hir sig språ ket , sålunda ej genom 
~tt fiirs l se ljudtecknen. De optiska föreställningsbilderna äro 
ntl betra k ta som sekundiira; ett döfl barn h ·ingas såltmein alt 

utvec klas genom dessa. 
F ör övrigt tillhö ra de allra nesta normala individer från 

fiidel sen, vad man kallar d en auditiva Lypen , som snarare lycker 
sig h ii ra iin se bokstaven. Reaktionsticlen iir emellertid även 

1 id hiir;,eli nlryck ,·arinbel; individualiteten spelar en stor roll, 
ii1·cn som retmedle ts (hörselintryckets) styrka, genom psykisk 
och i\s isk uttröttning förHinges densamma, fiirkortns däremot 
geno m spänd uppmärksamhet och hesliimd rytm med korln 
i11le rvnlle r. >> 

Seda n tecknet genom iivning vuxit in i mechetanclel, kan 
ma n börja vänja ögat , »den sekundiira viige1u vid ljuste<.:knen. 
All detta ~i r elen rät ta vägen til1 hirdighel bevisas ej minst cliir
<11', a ti gnis lmatroser, som kunna Morses system, nästan ulan 
föregaend e övning taga de allra högsta betyg vid prövning med 
hl in k la ntii rna. 

.-\ tt siitla l\'iinne okunniga elever för att genom övning Jiira 
upp varan dra, kan ej vara riktigt, liksom vid sem aforen , måste 
Ö1ni ng i mottagning och i gin1ing skilj as {\L, för atl gott resultat 
skall kun na nås. 

Eniir C'n hel del av dessa övningar i Morse måste ske på cla
gl'n , har de l blivit praxis , alt med en hil papper insatt i hlink
l~ntiirna n lå ta elevema Lvi-irs över halvdäck signalera Lill var 
n.ndra. iVlen ,·ad blir följden- jo, aH örat hör knäpparna, an 
lingrn helt övertager a\'Jiisningen, eller ocks:'1 förvillar mottaga
len. Ch ningar i motlagning av ljussignaler höra aldrig göras 
sa, att an na t ~in ögal reagerar för signalerna ifråga. Varför ej i 
stiil!r t gii ra en liten ii,·ningsapparal med en mindre glödlamp:1 
kopplad på en kontakt ombord, skiirma för ,·cnlilerna och ÖYa 
l e r]]· ,. . . 

' 1,.; n a tls1gnalenng. 
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Ja ofan.tligt mycket kunde sägas om s~i tt e l för utbilcin· 
' .. lllg 

sand semafor som Morses svsten1 m . m. m en alt nooa oa· · 
•. • • . • J ' . b' o Il) 

darpa 1 denna lilla uppsa ls skulle föra för längl. 

Avsikten är blott: alt framhäva nödv~incligh e l en av en >> Si 

nalutbilclningeinslrukliom , vilken i likhet med A. S. I. bör ano:

viJka övningar som skola företagas, och huru de b~ist skola 3~1 : 
ordnas. 

En sådan bok tord e bliva till en utomord entlig nytta för 
signalutbildningen 1' ) . Genom att alla tillämpa el t visst sys tem 

i silt utbildningsarbete, vinn es erfarenhel om jus t d etta sys tem, 

och man kan så småningom få fram det s~itt för utbildning, som 

h~ist och fortast för till m ålet. 
Men enbart en sådan s ignalutbildnings instruktion är ej till

fyllest. 
Det tarvas också en omred igering av vissa delar av skol

r eglem entet. 
All signalering ·skall i första rumm et ske säkert, i andra 

rummet snabbt. Av al la signalmatroser bör man kunna fordra 

en Yiss, ganska stor signaleringshastighel och av dc i högre 

lji.instbarhetsklasscr en allt slön·e s~i kerhet med denna , såsom 

godkänd ansedda, hastighe t. Men i nuvarande skolreglemente 

fordras en allt s törre signaleringshastighet i de högre utbild

ningskurserna, uneler det ett fel i signalering m ed L ex. semafor 

och blink räknas lika svårt i rekryt-, korprals- och underoffi

cersu tbi lclningen . 
Detta m åste vara principvidrigt , ty del iir pålitligheten i 

s ignaleringen, som skall uppammas, ej hastigh e ten på bekost

nad av säkerheten. 
En elev i korpralskurs , som har ett se maform eddelande 

felfritt mottagel med l. ex. 45 bokstäver i minuten , få r 9 i betyg: 

en ann.an, som tagit emot med 60 bokstävers hastighet, men 

hlolt har 50 bokstäver rätt, får 10. 
Vilket telegram iir m es t v~i.rdefullt ? 

*) Uppslag i tl enna fr!'.ga ;lr lämnad i en till Kungl. ÖrlogsU1aJJ· 
nn . ..;ällskapet inlämnad tiivling..;skr.ift, som på högtidsdagen erhållit 
hedrande omnämnande, m en ,;om av utry mmess kiLt ej ännu publice· 

rats. (Hed.) 
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'fyYiirr ~ir det nog så, alt Bil. IV i skolreglemenlct, tillkom-

el i .,,~ik t a ll rycka upp signalutbilclningen, Yerkar å L fel h åll ,,, ( ' 
d ii ri gcnom ;1 lt hastigheten premieras på bekostnad a v s~ik cr -

lt clcn. \'i s trä ,·a efter betygsrekord i stället för signalmatroser. 
Och iindock är el en hastigh e t, som belönas m ed betyge t ·10, 

.e j pn ]imgl niir den högsla tiinkbara. Se huru lätt något så n~ir 

jntclligcnla elever nå en signaleringshastighet, b etydligt över

s tigan de den, som motsvarar be tyget 10. 
Hiigsl a betyget skall ej givas annat än undanta gs vis, el jes t 

JJiir j u gra deringen cle,·erna em ellan Yilseledande. 
Fiinisso böra dc i bil. JV gima bestämm elserna högst Yii

sc ntligl omarbetas efter följa11d e grunder: 
En m inimi hastighe t anses såsom godkänd , och d enna bör 

, · :~r : 1 cirka JO bokstiive r Yicl semafor, cirka 15 it 20 bokst~iver 

Yid hlink. 
Sll·griugcn kurserna em ellan bör ske genom att avd ragen 

riikn as olika l. ex. i första kursen dubbell, i andra fyrdubbelt, 

i tredje a lladubbelt. 
signa lering å så n~ira h å ll som 100 :'t 200 m e ter få r göras 

endast 'id ans iii ilande :w pro,·. All övning skall äga rum a 

-, törre aYs tand ävensom å viix lande distanser. 
Yill pro ,· a.1wiincles i signalboken fastställd signalma teriel 

{sa lun da ej siirskilcla ön1ingsscmaforflaggor). 
Pro \' skall omfatta jiimviil givning. 
\len praktisk s~ikerhcl vinnes ej blott och b art medelst ge

nonJ gal'n de av en del lzurser. Därtill fordras i först a hand 

ljiin st gii ri ng i egen yrk esgren. Sådan tjänstgöring ~ir my cke t 

ltii c!Yiin digare för signalmalrosen iin för artillerimatroscn , eniir 

den fiirs lniimnda skall und erhå lla en uppdriven färdighet , den 

SC ita rl' e tt i.narbelal hand lag. Tillfälle till tj ~instgöring kan åt 

lllin stonr i11om eskaderförband hitt b eredas , genom alt använda 

>ign aleri ng för överbringand e av ot·cler o. d. Vi lke t 11lm~irkt 

lilll'iillc till övning och ordcröYerföring erbjuda ej d c långa 

niill l'rnn, und er vilka sig.nalmalrosens enda 11ppgift tyck s vara 

Hll ropa an förbipasserande b åtar. Hurn mycket skriveri 

.sk li liP r j l1li va obchödig l, vi lken s~ikerhet i signaleringen sk ull e 
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ej framlv·ingas ge n om e n ofta förek o mmand e o rd crö,·erfö rin rr
ö 

medelst optisk s ig nalering. 

Vi vaga liimna ylle rs l 

heto rdras med lc lcgrafe n. 

;, ignalering . Skillnnd en iir 

ej pt'\. signalmannen. 

viktiga m eddeland e n i LjiinsLen au 
Va d iir elen anna t ii n e ll s lag av 

bloll all vi lila p:.l ll'l eg ral'islen och 

Utbilda och ih·a s ignalmannen , och h :m nar förvisso sa111 _ 

ma grad m· på li!lig lwl so m telegra fi s ten. Komme nel e ra vidare 

som ledare för ulbilclningen cl iirvicl umw officerare, ly att ut
bilda s ign a lmal rase r fordrar sä kerligen lika s lo r er fare nhet, 

so m all fostra a r l ill e r i m:t l rosc r. Y i se , huru kommenderingarna 

Iii! specie ll sk jul s ko la iiro liim ligen konsiania för a rtill erin lbil

dade officerare, varl'ör kunna ej komm e nd e ringa rna till speciell 

signalskola sköias på likna nd e siill ') 

Låt oss nnvi-in cb ,·ana signaloffice rare sasom ledare, giv 

de m en god s ig nnlulbi ld ningsins lruklion !iii hj iilp , minska an

lal e l signalmalroser, so m ulhilctas lill del antal , vi behii,·a, giv en 

god , g runclliiggand e rekrylkurs, i vilk en huvudvikl e n Eigges på 

a Il elewrna får l å ra s ig göra sk å l f ii r el c l va l'laggorna p å ar

men , hi.l yrk es färcli g he len und e rh å lla s genom lj iin s lgöring i 

egen yrkesgre n , oc h vi s kola fön·isso e rh å lla kunniga signalmn

lroscr, av vilka n'lr fl o il a har e tt stort b eho v. 

Karlskro na i novemher 1912. 

]pur \Vibom . 

Motionen angående Flottans nybygg
nadsanslag. 

Herr redaklör . 

U nd e rl eekn ud f å r hiirm ed vördsamm ast an hå ll a om pla l.'> 

Tid s krifl i SjiiYiisCIHiel mr n edan s lt'lc nd e randanteckninga r 
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iii den 11 wtion , som nyligen i H.il.~sd~gen ·inhimnal s, och son] 

l . ·er n otlans nybyggnad sa n slags o kning. 

"'
5 

c;iirna ,·i ll e jag d a förutski c ka som min bestiimda överty-

l
o. ·III mot ione n innek 'i ll e r el l minimum av fordringar p(t 

cre SL t . '-

~ t :Jisl,~I SS:lll fiir ny byggnad a v p a nsarfarlyg, som k u n n a L vii x a 

sil l dcii:I be lopp allenast genom m å nga föregå ende å rs nnd e rlå

:rnhelssYJHler . Och in ge n, som n:'igonsin på n iirmare h å ll va 

rit i ti llfiillc all se huru viil exe mpehi s just und e rvatlensbå lar, 

rilka n u, liil l J'örs låeligl fi.irr cs le n , iiro myck e t pa mod e!, iiro i 

bcho,· a,· de n hjiilp krafligt bes lycka nd e ar lille rifnr lyg kunna 

Iii 11111 a t' Il l' r h 11 r u jiiml'iire lscY is h j ii lp lösa u nden·a l tensbå ta r lin 

eter ,·iss:I fiir ha lland en iiro i :t\'S:t knad :1\· ni1nmda l'nrlygs bi 

~ t a nd , in gen som få tt nago n erfare nh e l av de lta tord e kun.na 

siitl a i l'r:tga annat än alt vin· pnnsarfarlygsmate riel lill nnj e 

pr is ma slc , · idmaklh~lllas och su ccessivt ersättas. Med e nlrii 

gcn :lllhalla n a ll demw min l'örulskic kad c m ening i d el följande 

icke lw rlgliimmes her jag l' ~1 liimna n i\gra kommentare r lill d e l 

u l tal ande riira n d e 1mdc rYa l il'nsbitla r i fii rulnii m n d a riksda gs

moti on , ;,o m i refe rat l'ramsl ii llls pa fiilj a nd e såll. 

Bl' l r ii Ila n d e UlHlen·n ll en sha la rna fram h å lla mol ion ii re r 

na, all Ill:ln ,· isserligen tord e inom sjiimililiira kre tsa r vara e nse 

dii rom , all unde r va ll e nshalar und e r Yissa fö rh å llande n kunna 

,·ara lll \'Ckcl viird efulla l'ii r dn l kustförsvar, men att dessa ba

lars an ,·iitldhm he t ,·id manga tilll'iillen, ick e minst und e r mörk e r 

O('ll isga ng, ii r s(t begriin sacl , all icke allll'iir s tor d el av d e m ed el, 

som k lltlll:l a n slås för anskal'l'ning av krigsfartygsmnlctriel, bör 

an, iind as l'iir hyggand e aY dylika bå la r . D e l lorde i d e lla sam

Inanh:tng icke heller biirn fi)rb ises, alt koslnnder.na fö r d e l. arli 

ga un dnh:llle i a,. dessa b a la r u ppga l il! v~isen tli g l högre belopp, 

ii n lll :m h i Il iii s r~i k n al med. >> 

Och t<f ler d enna molive ring k o mm er s:l.som kliim , sa mli 

digt lll ed hemsiiilian om bygga;1de av etl p a nsnrfarlyg oc h en 

.Jaga re, l'iirs lag om in sk riinkning a,· d el i sintsverkspropositio

nen llp ptagnn 1111dervallensb~1 1sb~'ggandel , omfattande inhibe
rand e a, en 2:a kl. UV l3 . 

V: td mol i Ye ringen het r ii l'l'n r k a n man ick e frigöra sig f dn 
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intrycket av att den i sin helhet andas en pessimism be träffande 
cmdervallensbålars användbarhet i vårt klimat, som av hittiUs 
gjorda erfarenheter att dömma synes överdriven. 

Undervattensbåtar ha dock hos oss varit ute och i verk. 
samhet inom en sjöexpeditions alla olika grader a v krigsmässig 
1j~inst under månaderna april-januari, vilket representerar en 
tidrymd av mer iin 3

/ , år och säkerligen är den tid vi under 
normala omst~incligheler kunna påräkna tmdervaltensbåtarnas 
Yerksamhcl , naturligtvis med någon förskjutning av ismåna. 
Jlerna, som ock ibland få beräknas kunna ökas till 3. 

Nu skulle man kunna framställa den frågan. Är det verk. 
ligen någon som tror, alt under istiden vid våra kuster våra 
-övriga, lätt byggda torpedfartyg alls kunna uträUa någonting, 
·eller att våra pansarfartyg kunna utöva annat än en högst in
sl;:riinkt verksamhet? Det torde vara omöjligt att svare t, med 
handen på hjärtat skall kunna bliva något annat än nej. Och 
däröver torde vi icke behöva sörja över hövan, då en eventuell 
fiende knappast torde vara lyckligare lottad. Sedan finnes det 
ocks~\ en övergångstid, då visserligen vallenytan ej i sin helhet 
iir hunden, men ~1ndå drivis kan verka mycket hindrande . Det 
skall villigt erkännas alt under denna tid på årel övervattens
fartyg ii ro lyckligare lotlade än nnd'Crva ltensbåtar, men detta 
behöver dock icke tagas alltför seriöst, enär drivistiden i regel är 
korl, om man frånser vissa delar av den norrländska k usten. 

Alltså svnes som om m1clervaUensbåtar, vad beträffar is
nån!.!·shincler . eJ· höra siirskilt stark l u tmi1rkas eller belastas med 
Q u ' • 

speciella farhågor, som riitt visligen äro lika tilHimpliga å andra 
fartyg, åtminstone å torpeclfartygen. 

Det talas vidare om mörker såsom synnerligen hindrande 
för lmclervattensbålarnas verksamhet och diirom finnes ju intet 
tvivel. Men finnes det över hu vu el laget nå gol slags fartyg inonl 
\år flotta, som är avsett att operera oberoende av mörker en~r 
ljus, eller har inte snart sagt varje fartyg i detta h~inseencle sJll 

llegr~insning. Kunna månne övriga torpedfartyg med någOII 

som hiilst utsikt till framgång kasta sig in i ett offensivt företag 
,eller dc stö rre fartygen göra en överraskande utbrytning ener 
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]·J-L vid f ullt dagsljus. Nej alldeles bestämt torde vara att 
(i \" J ' o • 'l · tillhör Hndervatlenshatarna 1 samver ~an med och gent 
dagen .. . . . 
, 

101 
smiirrc JJenthga fartyg s],;yddad e av pansarfartygen hka 

cnvcl, cl som nallen tillhör övriga fartyg, och lika litet klokt 
Jll;n del ii nnn så länge vore alt ·söl<a utöva offensiv verksamhel 
so l 1111den ·atlensbåtar uneler mörkret, lika litet torde detta i 
Jll €( 

rd lmiinh el Yara klokt med övriga fartyg under dager. 

Begriins ningen till viss tid av dygnet torde diirför icke vara 
·in·in ell endast för undervattensbåtar, den drabbar mer eller 

OJ "' 
]llindre all a v[tra fartyg. 

Med dessa synpunkler fiir ögonen. synes påståendet >> att 
dessa h~\lars användbarhet vid många tillhillen, icke minst un
der miir ke r och isgång, iir så begr~insad, att icke alltför stor del 
a,- de ml'dcl, som kunna anslås för anskaffning av krigsfartygs
mrtleri<' l, hiir användas för byggande av dylika båtar » till sin 
and emening vara or~illvist. 

Liinge torde det inte dröja innan vi hestämt måste frångå 
·i>yggan dl'l a,· de små tmdervattensfarlyg, vi nu iiro på väg att 
:\ler ti llriira flottan och övergå till en typ, som genom hestyck
Jli ng , fart, sjiiviirdighet och aktionsradie i underva llensliiget ~ir 

dc nn fi in·slagna båtarna överlägsen. Atminstone torde åsikter
lm hii rom hos dem, som hittills sysslat med denna materiel, vara 
siillsporl l'n ig. Della skulle dock i sin tur medföra sådan kost
nadsökning att i nmt tal per bål en milJ. kronor i anskaffnings
kostnad borde beräknas. 

Om m an så tar med i riikningen beho,·et av gruppering av 
Unelen alll'nsbMarna så, alt sådana under fredstid ständigt äro 
förla gd a t ill de områden, där de plötsligen behövas och ulan 
Yilken gruppering dc ej utgöra det hot mol en eventuell freds
störare so m annars, torde också ett relativt stort antal nua be
ltö,iigL 

H uru som hälst torde det i stalsverkspropos itionen upp-
18gna beloppet för nyanskaffning a ,- undervattensbåtar icke 
'ara fiir lt iio-t onc man tao·er h~insyn enelast till vad ett rationellt b ' . . b 

'
1111 Y ll .iaHcle a,. detta vapen k r ä v er, och det torde då heller icke 
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qtra rätt , all diirt'iir att heldagligt\ is ingen som hiilst nyan. 

skaffning a v a n n a n krigsl'artygsmaleriel !'ör u Isat ls, ej h el!er

l'onderats Lilln~irmelsev is tillrii ckliga medel H\'sedcla !'ör sam 111 tl 

sa k , i samband med försök till väl behövlig r~ittels e ltiirutinnan 

d e l enda ih:'tgkomna n1pnets dock ful lt l'örtjiinla lörmåne
1
: 

l'ramstiillas s:'\som obehöriga och överdTi vna. T y icke blir vii[ 

det absoluta belHwe t av undcrvattensh{\i::tr mindre för aU be. 

iwYe l aY Ö\·rign fartyg , eller 6ittare aY dents crsiittande, icke 

tillgodoses. 

Det l'örcfall e r diirl'iir unde rt ecknad luwa Yari t lyckligare 

om motiouen endast tt\·se tl att komple tt e ra 1\. Maj:ts förslag 

\'ad !JetriiiTar bygga nd e aY pansarfartyg och jaga re , ulan att 

bagatellisera lwtydclse n av undenattens\'apn e!. Ty n ii r det 

giiller d essa frågor torde flottan i hingelen vara hiist betjänad 

med att varje Yrtpen gi\'es sitt fulla erkännande och sin pla ts i 
l'iirsvarsverkel utan hiinsyn till konjunkturpolitik . 

Ciitehorg den 28 januari 191:3 . 

1.3irger lunder. 

Löjtnant Yid f lottnn. 

Meddelande från främmande mariner. 
. A1·sluini clc'n 15 mnt·s 191:3. 

Ryssland. 

Sig·nalstatiouer. Enli gt i ckc0mbN offc>ntl iggjorcl onlc>r h:na föl

j ,lnrl<' marinc>n tillhön1ntlC' s ig·na l- och gn iststationc' r i Öste rsjön i sl utet 

a1· llOI'<'nliwr upphört att gö ra tjiinst för innl'l'>ll'illllk Yint<'t': i norra 

l'llc·on<'ll: a i la sLit ioJt<'r 11 to m H c> ls i ngfo rs . H.önm;l; ä rs (!'orka la) och 

flangö s ignal s tntionC't' surnt Lflgcrnoj (Sn'a borg), ,\bo och Prc>stö (Bo· 
tnarsund) gni ststat ionf't': i söd r a rayoncn: alla s tat ionc' r utom Rc,·a]s, 

l'achemrts och Libau ~igna l st utioner äYC'nsonc Et' lal s, Hupsnls och 

Libau gnistsl·al ionc'r. (Mat·in<' Rundschau.) 

Van. Sandirli g l JJIC'cl b~·gganck a1· rle btHln s l<egs kC'pJWn Roroclino 

och :\;Jntri n fört'lag<I S <'te dr•l iinrlringar å AncirfllitC'!snJn·d j ]~ete rs· 
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\ dl' tiickla s liparn;!. 1·iJka äro för H\ga och fö r s mula för d0ssa 
J,ttr!-!·: .. ]J-11 ,1 ta ken bo rttagits och 1· ägga rna till ' f,, n0dri vits. VNkstä-
f-ll'l' f! ' f. . ·· n·· ··· 1 · ' ·. fiit·,;lonts oc h orbat t r<e s. a r,)aJnte 1ar ge nom murlrlnn gsa rlw tc 
.it'i'tl'

1 
. . t å l l ' b t ,... l , fon l<tnknJJHSS lllCTI, lllOII'I Y<I J'I'(' S Oll1t' c (C' j) H!S C'rl't S ' OJ' 1 (' s nart 

1 
1 
. .. 1 ,r,1o,k t' Jl[H'll Poltc11·n och Gnngut. r ~i r ~ l fl ' ' t"' 

Tyskland. 

Ny a miral för slagflotta11. Am it·;Jl lioltzC' Jlllod 11>11' erl1:Uli t >lV· 

_, k<'d ft- nn si n bdatining s ;] som IL 13. och dtnträtts nY förulvarnn rlc 

ehdl'll fiir f l l'Sk. \' . <l lllil'fJl 1' . f ngC'nohl. 

Prm turer. >>Vrit'tlrich <kr G rossc' >> uppn~rlrk y jr] lt'l't' nln sprold 

1, 11 f <t r l n,. ~..[ knop . 

lltrangt'ring·. Kr,,·ss<ll't'll Couclot· hur ö1·C'rförls till kanonbåtamu. 

L-Y.-B. förliigg·uiug·. l''r :'ln och rrwcl janun ri iiro snmt liga u. -1' .-b. 

fiit '< 'ilndc' l iii c'n ilotl ilj. l' fii'S hå clct h<lidlottiljrr stationeras : rl<'n 1 :a i 
1\i t'l. ci<'n :!:n i \Villwlncsh <lfc'll . Kr,,·ssnt·r'n Ilnmburg jämte tvi\ toqwrl 

M tnt· h<tl'<t l illrklats flottiljc•n . 

l•'ln.\·,· iiseHde. En febril l'<' rl\Sa mhd har <theckla ts Hit· ntl' böja 

dc'll tttnrin<l <ll'intikc>n. Srir~kill sync·s lilan fä sta stor Yi ld Yirl r'n rl<'l 

t·xpnintc •Jtt. ~om fördag·it s nled olika f lygbi\tstypt'r 1·icl f l,,·gskolan i 

l'ulzig·. lliirshiriC's fi nna s för nrirnHan<l C' 8 m askinc>r st ation<'t'ade. a1· 

rilkn dc'tl iilclstn en,l<J s t ä r :2 i\ r gatnmal. 15 o-ff icerare> oc h ingenjörn 

ljilnstg·i ir<t Yid s kolan . 

Dc ·n s ton1 marinen 1 illhiirign lufts k(·ppd >> L. 1 >> (a1· Zq1Jwlin -t,1·p) 

li ltr.~·g g·,lLJd<· Yic1 s in prodtit·rl 1 .500 km. iiiTt' omYiixlan<l c lnnd. och h>ll'. 

Cni .,lc•n fcc tckl ionr'l'll<lC' 11:'1 l'n <li~lilns nv 500 km . 

OlFkshiindelse. ..'\,!l'ic'n Jn c•llan clr'n 4 

.J<tl!'nt·c·tJ " ~ 178 >> a1· pan snrkr,,·ssat'<'n Yot·c k i 

.\ \· 8:) lll<IIIS ll ('~ iittning r[irJdaries l'll(la s t 17. 
oivcl;siillfiilld . 

och 5 mnt· s påst•glatlrs 

närlw lc>n Hl' Hel go lanrl. 

Ilå rt Yäclt• .· r 1\ cld 0 Yid 

1\ rllll PS uya kauoner Jör u.-v.-b. (Enligt In te r n. R C' I'lt('. mars 
181 :\.) [) ,,,, 11 ii r;J 8 ,- hå olika sla g . 

l•:n :\7 nem. s . s. k .. yfigandc> :265 kg. och konstruerad endasl för 

'tlln c·t,'l'<tlicl!ll' r. J'jest·n. yjJkc'n ä r al·scrld att Ya t'il uppställ rl p å sin 
1'

1
<lt;; ii1·c·n ,-j .] gång unrll•r yattnd hac· kon struerats med hän syn härtill 

och s;"t, :iii trcot~t:'inclcl skilll blil' <l rld min sta möjliga. Al i<l cl c•lar iiro 

<l\' J'ttncl ,tcic• r1c b s jäha k01wn on1 l i farl'ygds längdriktning. 

... Dc·n n ndra. något kraftigare' pjä sen, är r'n 75 mm . kanon i hiij 
'H nl·J · l 1 · · l .. · ·t· l l ' '<l r <ti·C't tagc' . V1kt: 860 kg. Ill'la systrnwt ;an rara s t \'l'l' ·1 (a -
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plunct i båtens längdriktning smnt nedfällas i ett rum mellan fartv. 
gcts ytter- och inncrhölje, vilket sedermera täckes av en luck a, 80" 

rlock ej bellöver vara fullständigt vattentät. Genom ett enk elt han~ 
grepp föres kanonen åter automatiskt i sitt skjutl äge. Härför, liksallt 
för nedfä llanclct, åtgå 20 sekunder, och är då ticlen för siktinrättnin. 
grns apter ande (avt. ~gancle) och axelstödets monter ing (demontering) 
medr äknad . l skjutläget försäk ras kanonen aL!tomattskt av tvenne 
hultar. Axeltnppcn sitter på siclan om konen s mittlinje, vadan k ana. 
nen kan givas mycket stor elevation och även använda s fö r beskjut. 
ning av luftskepp o. d. Det avtagbara axelstödet väneles i detta fall 
helt om. Siktct är ett kilr.arsikte med särski lda prisnJa-anordningar för 
skjutning mot mål i Juften. 

Norge. 
Nybyg·gnadsbudgeten har följande utseende: 

a) fortsatt byggand e av jagaren n:r 3 . . .... . .. . . . .. Kr. 570,000:-
b) fortsatt byggande av u.-v. -b. n:r 2, 3 och 4 . . .. . .. . » 805,000 : -
c) påbörjande av en SJlabbgåendc minutläggare .. .... '' 150,000:-
rl) anskaffanek a,· ett h yd roplan . . .. .. . . ...... . ..... Kr. 37,500 : -
r•) a,·slutandu av toqwdbåtc•n n:r "2.7 >> K.il'lh . . ...... >> 37,500:-

S_u_n_l l-11-a~I~~-l-.. --~1~,6~0~0~,~0~00~: ----

Kostnarl ss iff rorna för ovann~ mmla fartyg angiYas sålunda : 
.T8ga rC'n n:r 3 .. . .. ... . . .. . .... . .. . . . . . .... . .... . ... I\ r. 1,570,000:-
U.-v.-b :na (per styck) .. . .... .... . . . . . ... . . .. . . . . ... >; 1,266,667 : -
Minutliiggarcn c:a . .. . ... . .. . .... .. ... . . . ..... .. . . . » 1.750,000:--
Torpcclbå ten n : ,. 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 386,300: -

.Tagaren försps med turbinmaskiner . Bf'träffandc minutläggaren 
<mgivH s :följnnrk data : c :a 760 tons clcpl.; 20 knops fart: 6 st. 76 mm:s 
rlkr 4 st. 12 c1n . hmonl'r: 2 st . torpcdutskjutningsapparatcr; lOO st. 
nunor. 

De båda nya l'u stfö rsvarsfa rtygcn ä ro bc•ställcla hos A rmstrong 
med en leveranstid av resp. 23 och 24 månader. 

Danmark. 
Budgeten . A rcts budget utvi sar P n slutsumma av 11 ,159,000 ];r. 

vm·av dock enda st 8,944,000 kr. komma på de t egentliga sjöförsvaret. 
A~ v clC'ssa ä ro 1,535,000 kr. extra ordinära utgifter, vilka sålunda fö rdelas : 
a) till nybyggnad av torped- och u.-v .-båtar ........ Kr. 1,110,000: ..-
11) till sjöminematerielen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 125,000: ..
c) till morlcrni sP ring ax artiller ibestyckningrn å fm·ty-

gen av I-Ic rluf Trollc-typen . . ...... . . .. ..... . .. >> 300,000: ..-

Summa Kr. 1,535,000: ..-
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(hningar. Sommareskadern kommer a t t utgöras av : 3 kustför• 

t o· 1 to rpedbåts-flottilj, 1 u .-v.-b.-division samt minfartyget sra rsfi11' ~· o, 

, LosscD "· 

England. 

Projekterade nybyggnader. D e lätta k ryssarna skola fö rses m ed 

t . ·] ·qrr n · riikalt pansar (c:a 130 mm.). Armeringen blir 10 cm. eller· s a1 \( . 
15 cm. ka nonN. 
~ J'i\ vissa h~!ll vill man göra gä llande, att clest royc rnas tid nu 
'"Ol'<' föJ"iJ i. Drssa skulle i stället e rsättas aY s. k und e rvattensbåts
dcstroycr rl. v. s. jaga re med hög fart, vilka samtidigt skulle bl i i stånrl' 
att gå unrlr' r n tttnet, härigen om gö rande anfall även om dagen möjliga. 
Sior Jwml ighl't omger fo r tfa rande dessa båta r, men det torde kunna· 
tagas för gi1·ct att de verkligen ä ro ämnade att utföras. Farten skullro 
något ö,·r·rsliga >> River»-k l assen s båta r , och aktionsradien blir betyrlligt 
stö n e än .Jr· lTtoclärnaste jagarnas. Bestyckningen kommer antagligen· 
att ut gör as nv lura dubbeltub er för 53 cm. to rpeder jämte ett an t al 
snabbsk.iu t ,m ck kanoner. 

Virl o; icla n av dessa båtar komma enwllertirl fortfa rande stora 
clcsh·o~·crs att byggas, vill;:a evcnt. skola förses med lätt pansarskyclcl. 

N~· a löneförmåner. Dagavlöningen i Scam an Class och bland· 
Signal m<'n an d Tclcgraphists utgår n umera dtcr följande grunder. 

Seam en-Glass. 
s . el. 

. ~blc SI' Hl ll>lll ...... . . . . . . .. .. ... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · l 8 

Efter (l å r .. ... . . . ... . . . . . . . . . . ... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · l H 
Leading sr•aman . . . .. . . . ... . ... . . .... . . . . . . .. . ... .. .. . . . . . 2 2 

EHPr 0 å r (om utbi ldad till Pctty Officer) . . . . ...... . . 
Petto· OfJ' icPr .. . ....... . . ........ .. ....... . ............. . . 

2 4 
3 o 

Eftn :1 år . ... . . . .. ... . . . . . . .......... . . ......... ... . . 3 2 
)) 6 )) ... . .... . . . . .. . . ... . .. .. . .. . . . .. . . . . . .... . . . 3 4 

Chi d T'Pt te· Office r .. . . ..... . . . . . .. . . . ... .. . .. . .. . . .. ..... . 3 8 
Ett f' r :3 år .... . .... . ... . . . . . . .. .. ... .. ...... . . . ... .. . . 4 o· 

)) G )) . . .. . . . .. . . . ... . .... . . .. ..... . ... . . . ..... . . . 
Gunn<' r ~m d Boatswain . .. .. . . . . . , . . . .. . . ... .. . .... . .. .. . 

4 4 
6 o 

Eftc•r 3 ih ...... . . . ....... . . . . . ...... . . . ...... . . . . .... . 7 O· 

Siynalnwn and Telegraphist . 
Si . 

gnalJn an or tdegraphist . ................... ... . . . . .... . 

te a c~~:rr l (l ålr . . ... . ...... . .. . ...... . .. . . . .............. . . 
l :o ( :o ... .. ..... . . .... .. .. . .... .. .... .. . .. .. . .. . . 

1 11 
2 2 
2 6 
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Eftl'r 1 ih (p il 1·issfl Y.i ll ko 1·) . . ... ....... . ........ . . . . . 

Yl'ortl8n of s ig nRis or P. O. h'il'graph ist . ... . . . ...... . . .. . 

Eft0 r 1 å r (p å Yissa Yillkor) ..... . ... ........ ........ . 

8 » )) )) 

Chief tl'Olll<lll of sign8 ls . o r C. J'- O. teiC'grnphist 
EftN :3 ,]r 

() )) 

Signal Boa tsw<lin . n1· vVnrran t Tt elC'grapl1i st ..... . .. .. . . . . 

E fte r 5 å r 

2 
3 
3 
4 
4 
4 
4 
6 
7 

lO 
4 
8 
o 
4 
7 

lO 
o 
o 

Bl'niimuiug· a,· kryssare. H ärlanefte r in dela s kryssurna i. 3 klas. 

"' ' r, nii1nligc'n: >> h<ltlil' c rui st• rs ». »c rui sl' rS>> (pnns<trkryssnro och l:a 
k\n sscn;; ];ry ss<ll't' ) smn t >> ligJtl c rui scr s>> (iinign kryssare oc h scouts). 

Nybyg·g uader. För slagkl · ~· ss <ll't' n ~c·w Zc•;t\anrl f ö rPli gga fö ljande 

11.1·n siffro r: 

Tkpl acenH·nt 19.000 t.: d j upg~1c n cl e !L, 111.: 

t .: hrännoljn R30 t .: s tr!\lL1 sbm' 8 st. rltthhln. 

gy roskopskompiissc r. 

s törsbl k olfö rråd 3,200 
Ji'artygd försps med 

6 st . fartyg fii1 · f lyLtnrlc• ltr iinslc· skoln l> ,1·ggas. 

DPn nyn jng<ln'n >> Lnrehc·n> hnr Yid :Z limmurs fa r tp ro1· uppn ått 

:~.1., k l' o p. 

Artilleri. .\ minst 50 Hl' shlgskt'PJH' Il shd l tlc• 11 nn1 »f:i ring di· 

rc·do n > in s Lill t• r;t s. Km;t mtd c•n liiirf'iir bPdikn>IS uppgi'1 till c. 10 mil \. 

k r. l oliklwt III Cd J'öl ·t · g ~H · ndc•. t•rh:J Il a dc• 11,1" <1 f n dygt •n s i tHt >>f iring 

d i n•cl ors » i lll>t liÖI'l' rt o nwn. 

Flygviisen!le. l atniralit dC't ii r en 11.1· <ll'dl'lning -fö 1· nY iatik upp· 

riiiL11l ( >> air <lt•padtm•nt»). Dt'n hl'sli'ir <11' c·n r<Jptain (dwf) , c• n com

lit <t ntk r, f'n Pnginc•t•r- licutmtnt ocl1 c· n nssistnnt rk rk. 

Ut!lrag m· (((•n. nya engt>lska lagen mot utliindska luftfartyg. 

§ 1. 
Det ;ir Wt·i>jull d <lit tt l('<l luftf<Hiyg (d. Y. s . all<~ s\Hg 81. lnft

' kc•]J]J. m·roplan oeh ·friballongt'r) flyga Öl'l'r m]got <Il' cl t' i Bil. I 
tliitttntl>t ont råtlt•n>t (s. k. »fiirhjul\na omdcl!'n »). 

§ :Z. 
lnga utlä nl\ s kn luftfartyg .få Jl ilSSP ra ii1·c· r b ri tt isk kus tlin je, nu· 

rl<ittL!ga ncks iil·t·t· ck om ri't d t"n. 1·ill-:>1 angi1·ns i Bil. J l. 

§ 3. 
Dc i flil. l\\ nämll(la JlLt t st' l'lla ä ro s. k. >> t ill ~t t na mnråclc n >>, ino!ll 

1·iJka luftfad.1·g. kommande Jnotn utlanclct. fi k oLt landa. innan de få 
fort sätta sin färd. 
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§ 4. 
n) fii ra re nY luftsk epp skola , innan clc anträda fä rden. på kon· 

.. .:j o· uil'f' l'k<i tillst:JmlsbC'Y.i s . samt få f' j pa ssera brittiska gränsen 
t l 'l r '' ,_ =' ' ;in .JS t illl lllat" efter sedan beYiset utanorcln ats. 

förr l o f 1· l ..-\ nltH1la n skal Ya r a a t ·ö Jf a\· : 
-L11ft,k l'Jl]ll'IS namn , llllllllller, typ, m. m. 
Fönlrt·ns numn, n a tionalitet , m. m . 

, cf·a· 1·li o · h1mlsti gningsplats (inom >>tilliltd omr åde >> ), tid för l and· 
L ng ' · "' ~· 

ningrn . 
Hc·s<ill ' ;inrh1 m å l. m. m. 

b) fi) nll'<' ay aeropl a n skall, innfln han ant r äde r Hirden, pr post 

ell er t ck grn.f llntlc rrä tt a >> H omo Office >> 0111 den 11ngcfä rLi ga landning s· 

,]ntsrn (il!(t tll >>1 ill åtet omdclc >l). när hmclningcn be räkmt s ske, samt 

~it t eget Jl<l ltlll och nat ioJl a li td. D enna tmclerrättcl sc ska ll så tid igt 

,11·sän cL1 s. nit »1Iome Office >> ha r emottagit densamma min st l8 timmar 

intHl tt f l.1·g;H t'rt pa sse rar g r ii n sen . 
c) l n i d l nitfartyg får ö1·e r bri tt isk t om r åde medföra : import

Jörbj ncl cl l'll c•t· tullplikt igt gods ; fotogra fiappii ril te r, brcnl uvor, sprän g · 

iimnt•n cl\,·r skjutva pen; post. 
d) \',nk fö rar r är sk.1· ltli g att omedelbart efter landn ingen an· 

mäla >ig ltns Y<• ,lt' rh öramle m~·nclighet (>> t h e iluthoriserl officer>>). H a n 

får ej fo rt,iil til sin f ärd fö rr än lösen erla gts. Denna är fö r luftsk epp 

3. för i1Noplnn l pund. 
t' ) Fiir<l i' C' är vidare uml c rka stacl följande brstärnmelset·: 

(h ni>o rd å luftskepp skRil alltid en r ep resentant fö r brittisk myn· 

<li ghd llll 'tlfölj>! . 

H. l' s<ln f å r endast fördaga s unel e r den t id och efte r den route, 

tillåtl'bt·n g ii l le• r. 

Jmtntl luftfad:vg lämmll.' b rittiskt ll' n·ito ri.um , ska ll föra re landa 

Jl!! et t »iillå td onHåcle >> och <l nm äl a sig hos vederbörande. 

Ot tt ] >8 g ru nd av cl~ligt väder, have ri e lle r dylikt den ursprung

li gn n •spLint• n icke kan f ölj as, skall neri stigning om edelb a r t företag as 

och >>Jl oml' Office >> h ä rom idegrafiskt u nderrät tas. 

ll t•tl >><i ttlhori sed officen> m enas cn officer , Yi lkcn av the Secr c· 
1hary of ~L1 tc lJlil'it utseel d <l tt sköta dc :'i li gga ndcn, vilka enligt punkt 
d h ., " 

-..tl l n a JL t·ngakounna. 

§ 5. 

, l'!lii tHlska marina clk r milit ära luftfartyg fil. e:i pa sser a ö1·er 

~ag-on <11'1 n1· hrittiskt område med mindre dc erhållit särskild in

JJurlni ng r· ll or t illstå nd f rå n engelska r egeringen. I sådant fall åt

llJnta de lii iinaclcr i föreg . bestämmelser, vilka för Yarjc sfi rsl.;:ilcl gång 
l tlfärtla s. 

1'idskri(t i Sjöciisendet. 14 
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§ 6. 

Britti ska m a rina 0llcr militära luftfartyg äro ej unde rkastade 
denna lag. 

§ 7. 
(Jnneh åll cr c'n del bcs täm!llel ser för bri t t isk a luftfart-yg.) 

§ 8. 

The Seere ta ry of State k a n för vissa ändamål helt eller delvis. 
bdria förare fr å n de nna lag om desse blivit fr å n amiralitet et , genera
li tetet eller ann an officiell britt isk my ndi ghet rekommenderade. 

§ 9. 
(Reglerar för·h ållanden m ellan förare å c·na sidan och privatporc 

sonPr och jordägare ~l andra .) 

Bil. l . 

Denna inneh:lll e r namnet på ett 70-tal platse r, vilka äro att anse 

sil som >>förbjudn a områden>>. L a ndn ing är järnväl förbjuden inom a 
geografi ska mils a I'Stånd f r ån if rf.1gavarandc platser. 

Bil. Il. 

Uppgift p å dl' ku stom råci<'n , Yilka enligt § 2 få Öl'e rflygas. Dessa 
äro följ ande. 

Från Frasc rburgh till Y t han RiYcr. 
,, Holy Jsland till ~ e wbiggin. 

>> Sutton t ill Holkham. 
,, stansgate Abbey on t he Blaekwator till Burnha m-on-Crouch. 

)) MargatP till vVa l mc r. 
>> R ye t i Il Eastbourn c. 
>> Hovo till Bognor. 
>> Bridpo rt t ill Dawlish. 

Bil. III. (Diverse.) 

>>Tillåtna områrlen >> äro ck. Yilk a fr ån i föreg. Bil. n ä mnda kust· 

l inj er sträck a s ig 5 geografiska mil inåt land. 
Ohö rsamhet mot denna Ja g straffas m ed 200 punds böter eller 

13 m å nader s fän gel se 0llor bådade ra. Föreligge r spioneri , öka s straffet 

upp till 7 års st ra ff a r bete. 
Varje J uftfa rt .'·g, som fl.vgl'1' Ö Y er ett »förbjudet område>> eller 

ulj cst manöncr a r i strid mot denna Ja g , f å r beskjutas. 
J ö,·e rensstärnlll clse med Aoria l N aYiga t-io n Act j 913, utfärda& 

1öljande bcstämm 0lsrr. . 
1. D en off ice r, som enli gt ifrågayarancl c akt, skall aYgiva Slg

n ale r och cventu0l1t ge order om beskjutni ng, ska ll vara aktiv mariW 
ell er amre-officcr. 
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2. Signa ler vilka skola avgivas för att preja luftfartyg flyg aml e 

.. -er ,förllju cl d områd e>> eller i övrigt m anövrerande i strid mot lag0n: 
0 1 

pi\ dagen: tre skott, vilka vid Pxplosi on en utveckla stark r ök, 

. ·lossad<' JllCd minst 1 O se k. mellanrum. 
'
11 

På natten: tre skott, vilka vid explosionen Yisa röd a stjärnor eller 
·ött ]jus. ;~Y l ossaclc med minst 10 sele m el.lanrum. 

1 
8. Vid dylika signale rs avgivand e skall luftfartyget omedelbart 

randa , dock så, att det e.i kommer läng n' i n i det >> förbjudna området >>. 
4. 0 JJI luftskepp på grund av \'ä.de rlek, haYe ri eller el ylikt är ur 

stånd at1 la nda . skall det visa följandf' sign al: 
På dagC'n: från pl a ts, Yarifrån dc bäst synas, en röd , trekant ig 

f l a gg <~ 1illsa mman s mod t vå svarta bal.lon g·e r, vertikalt över Yaranrlr >l. 
.På n atten: upprepade svängningar med en lantiirna. 1·isande Yitt 

,ken. Samt idigt släckas s idoljusen. 
Så fort möjligt, skallluftskepp härdkr landa. 

Frankrike. 

Ny marinmin ister :M. Baudin ha t· dt0rt rätt Dclcass6, som blh·it . 
HtnbassHrlör i P etersburg. 

Olyckor. Vid en skjutning på >> Dantom>, sprang 0.11 75 mm. k a
non . YarYid t re m an av kanonbetjäningen dödades. Orsaken till olyc
kan är iin nu ej bekant; även hemlighållas detalj erna. 

Eftn olycl.;:shändclsc n på >>.l ules :M:ichelcb i juni 1912 inställclPs t. v. 
<~ Ila skarpskjutningar med a rti lleripjäser i franska flott an. Ett in
trn si,·t ar hl'te har uneler ti.cl en bedrivits för att utröna ä.lclre olyckors 

orsukf'r 'H tn t för å tgärd prs Yidtagande a t t förebygga nyu. Så mycket 
märkliga r<' ä r därför denna olyckshäncl elso, Yi lken inträffade vid för sta 
' kjutningl'n efte r en period a v 7 månad ers inakti vitet. D Pn torde ä ven 

ha bidrag it t ill väsentligt. minskat fört roe nde för sjövapnet inom landet. 

På slagskeppet >> Ma ssena >> sprang et t ångrör, v.ilkct förorsakack 
('11 förlu st a 1r 7 människoliY . 

Dessuto m omnämnes . i prcssPn l'n ny delsvåda å slagskeppet 
>'Cour])(' (>, i Lorionts arsen a l, en motorexplosion å u. -v.-b. >>Fouca ulh . 
1·anid 7 JH' rsoncr skadad es. en ångrörssp rängning å t orpedbåten n:r 

342. Yan-i d B c'ld a rf' blevo .i lla br ända samt dt par mind re haverier ~ 
ll ansarfart.Ygd >> Bouvet» och å jagaren »Bi sson>>. 

Xybyggnader. Sla gskoppet >> Ga scognc>> sk all p åbörja s den 1 ok
tob<'r Hl1 ;3 Y id Lorient. Det erh åll er P arson-turbincr. 

. Torpedräsende. Dc i ChPrbourg med. rPcluce rad besättnin g ligga nde 
Jng>nn" ii ro sammansla gna till en avdelning, benämnd >>C ont re-torpil 

l~u r ck reserv dc la 2 escaclro legere >>. Som enelast ungef är halva bo
~attni ng0n ä r komm endnad ombord. komplet te ra båta rna varandra in

horrks. ' å att h alva antal et k an gå till sjöss i och för to rpccl skjutninga1· 
llt. lll .. unde r det att andra hälften li gge r sti1\a. 
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U ndervattensbåtar och aviatik. >> 1'Iariottc>> har slutat sina Prov_ 

l11 rer. Genom en s ii rskild n n ordning i ma sk i mummd kan tempc ratu

r r n h, ll <lS lä grr iin på ;tndra b åtar , Yilket möjliggör ha stiga re dykning. 

Dc• geJtll'nsnmnl<t ÖYniHgflrna med 11.-v.-b. och aeroplan lära ha 
Yisat. ntt ck sen:uc t'JH!a st i uncl>mtagsfall kunnat fö lja rn nedsänkt 

11 .-\ .-h: s rördsC'I'. 

Hanmar och , ·arL D rn nya to rrdocknn i Lori ent komme r att 

tlrnga c·n l.;:ost nHd <lY :L, iL 4 mil!. kronor . Dim ension e rna flntagas bliva 

följande· : längel :200- 250 m. ; IJrc'clcl 43,, m. (nwlhm dockpodHrna 36 m.) ; 

djup 14 m. (:'J clocldr(;sl;l'ln n m.). 

Portugal. 

Efkt· :"liskilliga iimlringar omfnthcr f lot tlagen nume r·a: 

;~ slagshopp a :21.500 toJJ. 

:2 kryss;ll'e iL 2.500 ton. 

15 jagare a 890 ton. 

5 li.-Y.-b ., j bergningsfart,,·g . min-, sk ol -, sjömätni ngs-. och Yarvs

'l'ar tyg. m . m. 

J\ ostnaclema lJerii kna s t ill 144,000,000 ].;:ron or; personalstyrkan 

1 ill 4,900 man . 

Italien. 

Marinbudgeten j 913-1914 uppl'isnr en slutsumma ay 256,736,511 

Lire, n nay för sj ä h a f lot t an :2H,l58,960 L. 

Personal och önliug·ar. I'l'rsona lcn (ej officerare och vederlikar) 

ökas fr >m 33.000 till 35.000 man . I-Iä ra1· sk ola :25,000 n ra s jökommen

de rncl c och ÖYriga 10.000 t j ~i n stgöra Yid r esp . st ationer. 

:) m{markr aY å rd ska ll h ela flottan Ynra samma ndra gen under 

J, rf äl ;cy rn högste bef älhan1re. I ön-igt blir clrss sa mm;~nsättning 

rtförändrad. 

Omflyttuingar. Slagskc·ppet >> J,epanto >> h a r upphört att tillhöra 

nktin1 flottan , och ijänstgör numera enelast som skolfartyg. 

Nybyg·nader. Om slagsker1prn >> G >> och »}h föreligga följande 

11 ppgiftr r: 32.000 t. el ep l. ; 180 111. l ängel; 31. m. bredd; görclrlpansarcts 

ijockl ck 203- 40G mm ., iornpansarcts 406 mm.; 25 knops fart. 38 CD1· 

kanone rna uppsHilla s i 2 trilling- och :2 clubbeltom ; 12 si'. 15 cm. l{. 

h ilkom 203 mm. pi!n su r. 
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Enligt >> Tribumt >> lär majorite ten inom amiralskommitten hanl 

l 1.1t ,jQ· fö r <ltt härefter by gga slagskepp på 34,000 iL 36,000 tons 
u1 a ( . , 

l J11 .,1ycbc tl c m ed 12 st. 38,, kanone r. 
.Jrp ., 

Österrike. 

Marinbudgeten j914 slu ta r på en s umm;~ a,· enrlr1 s t 76 mill. ös tC'r

riki skn kl'lmor. Härtill l.;:omma dock e n cl el större rxtra tillägg för 

rcdnn lH•vi ljR dc nybyggnarler m. m., så att bc•lopprt i sjäha YC'rket tor 

dc uppg :'J t ill nä rmarl' 200 mil l. 

1\m;ln aclerna för nrm 6ns och mnrinrn s mobil isering under Dal 

knnkri gc •i uppges t ill 400 mill. 

Nyb)'gg·uadcr. I mitten av fPbruari Lörj ade >> Trgdhoff >> s ina 

produrc' t'. 
Ungdär s ;~mtidigt löpte i Fium e kr~·ss a c ·rn >>-:\onJra >> a 1· s lap0ln . 

Cc•nnnniavarYe t , Kiel , har fått beställning på 5 u -.1·.-b. oc lt 

13Jolcn c Ol'it Voss i Hamburg på l'll sto r flytdocka med 40,000 t. lyftkraft . 

Grekland. 
Dr•( i fö n•gåcnde nummc•r omnämnda slagskeppet å 19,500 to n. br•

;billl hos Vulcan i Stf'ttin , c d1 r~ ll er en bestyckning av 8 st. 35,, cm. k. 

uppställda mirlskrpps i fyra clubbdtorn. 12 s t . 15 cm. k . i bJ ssr ma tt sam t 

1~ st. 7., C' lll. s . s. k. Fartygd s kall f rarnclriYas av 3 t urbiner om sam

l1l>tn lagi 40,000 hkr. och nied en kon t rakt erad fart a1· 25 knop. D ess 

namn blir >> Salamis >> . 

Balkankrig.et. 
Ocn Jnan undanbger en mindre skottvc•xling mellan tmki ska 

''rh &u·,·kiska flo tto rna tctanför D a rclanellerna den 21 febmari . har intet 

o; lörn • SHJil lnantdiffamle dem emellan ägt rum seelan slaget Yjd L emnos 

<kon 18 .iH nuari. 

\'ad som t illdra g it sig s tö rs t·a uppmärksamh ctrn hnr Ynrit kr,,· s

sn rl'n [lamidi :i e's genombr ytn ing av rlc n grekisk a blocka ellinj en vicl 

Dar<ln lll'l ir·rna (n>lt.tcn mrllan 15- 16 januari) och serlermera dess fort 

'Hlta rnidc• r till di\'. olika platser i Acgc iska och Adria tiska haven. 

f" Dl'n 16:P ankom kryssare n t ill H ermupolis på ön Syra. Efte r att 

( rst lt ;J,· n beskjutit dt utanför stacll'n liggande kru t rnaga s in. inlöpte 

~.' ssnn'n i ltamnen . Här l åg >> Makeclonia >>, e n grek isk hjälpkJ·yssare. 
'J Il· " . 

'l'll nu uppmanades att st ryka flagg. Greke rna hun n o cmellertld 
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sänka fartyget på grunt vatten, all t unde r det de uppstickande delarn 
diirav skötas i brand av Hamidije. Ingen landstigning företogs. a 

Den 19 :e anlöpte kryssaren Port Said, kolade, samt fortsatte 
dtcr 36 timmar t ill Suez, där den reparerade t. o. m. den 25 januari 
U nrl e r följande dagar kolad0s från ångare vid Arab iska kusten, och 
snart därefter löpte »Hamidij e» åter in i Medelhavet , för att den 14 
fc•b ruari nödgas uppsöka nödhamn i Malta. 

Eftp r· att hava rep a rerat ett maski nh ave ri samt nödto rvtligen ko. 
lnt, stack den åter ti ll sjöss dPn 17. Den 1 mars lär den var it sedd 
m 0llan Beirut och Port Said . Enligt senaste uppgifter hnr »Hamidije» 
omk ring den 8 mars uppt rätt vid Albaniens kust och, dels bombarderat 
Durazzo och San Giovanni di Medua , de ls anfallit <'n del f ientliga 
t ransportfartyg. av vi l ka ett par skjutits i brand. 

T vå grekiska hjii lpk ryssa rc och lika många jaga re h:wa e rhållit 
order :1tt förfölja >> Ha m id ij b >. 

Kungl. Örlogsmannasällskapets bibliotek. 
Nytillkomna böcker år 1912. 

I . Navigation, meteorologi, sjöfart. 

Hildebrandsso n, H . H . Väderlekslärans ståndpunkt under forntiden och 
medeltiden. Upsala 1912. (Gåva. ) 

Åkerblom, F. Bulletin mensuel de l'Observatoi~;e Meteorologique de 
l 'Univers ite d'Upsala. Vol. XLIII. U psala 1911 - 12. (Gåva.) 

Hergesell, H . Beobachtungen in der Frei en Atmospher e. J ahrgang 
1910. Stra~,;burg 19 12. (Gåva.) 

Grenander, A. Uber das Erschinen der Seebrise an der schwedischen 
Ostki'tsten. Upsala 1912. (Gåva.) 

Kungl. Sjökarteverket. R egi,; ter över sjökort och segling:; beskrivnin
gar. Stockholm 1912. (Gåva.) 

II. Maskinväsende och skeppsbyggnadskonst. 

Neudeck, G., Schultz, B . Der mode.rne schiff bau. Berlin J 912. 
Rothe. Der vViden<tancl Antrieb von ,; chiffen. Berlin 1!:112. (Gåva.) 

III. Artilleri-, torped- och minväsende, sprängämnen. 

Generalstaben och Inspektören för f lottans övningar till sjöss. Beriit· 
telse över armens och flottans gemensamma skjutövningar i 
Stockholms skärgftrd i juli 1911. Stockholm 1912. (Gåva.) 
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kf, e B. Handbuch der lVLilitäri:; chen sprengteclmik f ii r Offi<.iere 
ZscftO ' ' all er ·waffen. Leipzig 1911. 

IV. Sjökrigsväsende. 

A T Naval strategy. London 1911. 
}(la/lalt , · · · 

b tf J S Some prin ciples of Maritim e strategy. Lonelon 1911. cor e J • • 

. 1. ns H The United States Navv. Newyork 19 11. \'(!tf W/ . ' . • ., . 
. Saz·nt-Pien·e. E. B . Nantlca_e Res. Pola 1911. 

& .. -· 
Rabenml. Die deutsche L and- und Seemacht und die Benu::;

von 
pli chten des Offizier~ . Berlin HJ12. 

Semenoff, W. Ett pansarfartygs strid till död s . 
ma-slaget. Bearbetning och efterskrift av 
holm 1912. 

Bilder från Tsuschi
S. D eh lgren. Stock-

Lybeck, O. Vårt ~ j öförsvar. Föredrag i Göteborg den 7 mars 1912. 
Göteborg 1912. (Gåva.) 

Civilingenjör. I pansarbåtsfrågan. Stockholm 1912. (Gåva ) 
Holmgren, B. Några ord i pan,;arbåtsfrågan. Karlskrona 1912. C<;"åva.) 

· Björkqvist, M. I försvarshftgan. Tal i Göteborg den 19 februan l 912. 

(Gåva.) 
Polman n. Der IG'tstenkrieg. B erlin 1912. 
Daveluy, R. Sjöstriclskraftm·nas organisation. Över,;ättning av E. 

i) berg. Stockh olm 1912. (Gåva.) 

V. Landkrigsväsende. 
Ktembowski. Det militära :;pioneriet. Översättning hån r_vskan av J. 

W allin. Stockholrn 1912. 
Spoltn, Vier Fi.1hrertngenden. Berlin 19 12. 
Meddelanden f rån generalstaben 1912. Stockholm 19 12. 
Tingsten. L. Grunddragen av sven,;l'a hären i fred. Stockholm 1912. 
l(eit/1. De n svenska folkhären. Stockholm 1912. 
Nordensvan, C. O, Utkast till organisation av svenska armen jämte 

bcrllkningar. Stockholm 19 12. (Gåva.) 
R~·ska armen:; fälttjänstgöringsreglemente. Översättning. Stockholm 

1912. 
11011 Alten, G., m. fl. Hanc1bu(·h fi'tr H eer und Flotte. IV Band. B er

lin och Leipzig 191 2. 

1'1. Krigshistoria. 
Boustedt, B. J. Kriget i T_vskland1909. 1-tegen~burg. Stockltolm 1912. 
Schaff nlitzky de Muckadell. Haanclbog i Nordens Sokrigslti:;torie. 

Kobenhavn 1911. (Gåva.) 
l\1uu the, L. W. Kungl. fortifikation en~ J1istoria, del III: 2. Stocklwlm 

] !Jll. 
Hn!u·, G., Car!berg, W. Iakttagelser från R ysk-Japanska kriget. Stock

l,oJm 1912. 
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Seymour, E. H . ::\fy Naval Career aml Trave]:-;. London 1911 . 

Lundström, H. Erik Dahlbergs D agbok 1625- 1G9!l. U psala och· StocJ-· 
holm 1912. ,. 

Atkinson, C. F. J..,ett er:; and papers relating to t l1 e F irst Dutch \\' 
1652- 1654. Vol. V. London 1911. . ar 

VII. Reglementen, Instruktionsböcke r, Förvaltn ing m. m. 

Diverse Reglementen för flottan och marinen. Sto ckholm 1910- 12. · 
Diverse- läro- och instruktionsböcker .för flottan och marinen. 

Dahlbeck, O. Att f-l yga. Om flygmaskiner och fiygkonst. Stockbohn 
1912. 

C y rus, A , D en optiska krigstelegrafieu . Stockholm J 912. 
H edin, S. Ett varning:-;ord . Stockholm 1!!12. 
Fahlbeck, P. Sven sk och nordis k utrikespolitik. Stock holrn l!Jl 2. 

Laurin, C. G. Svem•k självprövnillg. Stockh olm J 912. 
Andersson, W. Svenskt s tadsliv und er J700-talet. 'l' idsbilder från 

Karlskrona. Stockholm 1912. 
Wica L. Indisk Erotik. Stockholm 1912. 

VIII. Årsböcker. 

Th e Naval Amlllal 191:.!. 
Nautieus J912. 
Tachenbuch der kriegsflotten l!J12. 
All t 11e \Vorld,; Fighting Ship,.; 19 L2. 
Militärkalendern J 9 J 2. 
Arme- och marinkaJenuer 1912. 

lX. Tidskrifter, 1912. 

'l'idskrift i Sjöväsendet. 
Kungl. Krig~vetenskaps-Akademiens tidskril't. 
Vår flotta. 
Artil leri -'r ids krift. 
'l'idskrift i fortifikati on. 
Svensk Militlir 'l'iclskrift. 
Militära nyh et er. 
Tidskrift i militllr l1älsovård. 
Nautisk T idskrift. 
'ri.dskrift för mas kinister. 
Telmi ~k Tichkrift. 
Dansk 'r iclskrift fo1· Sovoosen. 
N ors k Tidsskrift for Sov ::osen. 
M:arine-Rundschau. 
::\Iitteilungen aus dem G-ebiete des Seew esen s. 
Jahrbu ch der dral1t losen Telegraphie und 'l'eleph oni e. 

n e1- 11 e ::\Iaritime. 
J,e Yacht. 
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"'!ouiteur cle la Flotte. 
~To11 rnal of the Royal United Service Institution. 

l'u itetl Service Gazette. 
'J.'hc Navy (engelsk). 
'f'he J onrnal of th e Hoyal-Art ill er i. 
Pro('ced ings of the ·United States .Navrtl Institute. 

' l'he :Yav:· (U. S. A.) 
'l 'he ::\Iilitary Surgeon (U. ·s. A.) 
J 011 rnnl of the Royal Arm y ::\iedical Corp s. 

Bib lio leka rien . 

Innehåll i åtskilliga maritima och krigsvetenskap
liga tidskrifter 1913. 

Arti ller i och handvapen 

Yårt in fa11te ris skjutn t bilclning .... ..... ..... . .. 
Y år bajonettfråga ................................... . 
IJen ~v enska bajonett en ..... ... . ............... .. . 
On th e J ,us ~ of Rotational Velacity of 

i::ihrapnel S hell ......... ................... .. 
i::io me ~otes on Shrapn el Fir e from :!\l edi-

um 1-fo,Yib:er:-; ............. . 
Le:-; gro:-; canons .... ... ....•...... . ........ 

strategi och taktik. 

Der BinHu ss von K iistenbefestigungen a uf 
di e Seestrategie ........ .... .......... .. 

Bestim m1mg des tak tiscllen Durcl1111 esser s 
und JJreh kreises von Sch iffen .... ... .... .. 

Nkjturgaanlstnktik. - Slagne i Sven s ksund 
J)er E iuHuss eines neutralen oder fi end

li chen Irlan ds auf die engliseh e Seestra-
tegi e .......... .. .. ........................ .. ...... .. . 

sjökrigshistoria m. m. 

Lrt gttene Ll' Orien t .. .. .. ..... .. . ....... .. . .... .. .. 
Le cuml t l el C . I Ja nava e av1te ........... .. .... .. .. 
<a. guene italo-Turque de 19L l - 1912 .... .. 
-kr, "'o-e t 01 '[' · l ' Neekt" 11 npo 1s .................. S . .. ·;· ... . 
l) tegsgeschich tlich e » ~ii l i en ' -• tu c,!en ... 

et Balkan-Krieg .. ........... . ............... ..... . 

K. V. A. 
K. V . A. 
K. V. A . 

~' ., sid. 49. 
~e . , sid. 
'r., si el . 

J. R. A., sid . 48 1. 

J . R. A , sid. 506. 
Y ., sid. 49 . 

64. 
117. 

M.. G. S., sid. 29 och 130•. 

M. G. S., sid. 79. 
N. T. f. 8., sid. 2S. 

~\L R ., sid. 833. 

M. d. l. F . ~: r 4. 
R. M., del l 05, s id 150. 
R. M., de l 195, sill . 160: 

l 

M. '1'. 1 sid. 17. 
M. R., sid. 141. 
M. R., sid. 212 och 35B. 
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ven"lber 1912 ..... ................................... . 
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Fra Vrnrftskommissionens Arkiv .... .. ........ . 

· '1'he italian fleet du ring the Libyan \Var .. . 
Operationerna till sjöss under Balkankriget 

Organisation och budget. 
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Jahr 1913 ............ ............................. . 

L'avaneement des offieiers ...................... .. 
·Organisation of the naval sehools of Ger-

many and Austria .................... ........ .. .. . 
Etat fiir die Verwaltung der kaiserlichen 

Marine auf das Reehnungsjahr 1913 ...... 
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Memorandum der englisehen Admiralität 
betreffend die Ansgestaltung der Flotte ... 

Die Neuorganisation der britischen .Admi-
ralität... ...... ... ... ... ... ... ... .. . ... ... .. . ... . . ..... 

Einiges i.i.ber englisehe Seemanns- und 
Schiffsjungenselmlen ............................. . 

Gesetzentwurf, betreffend das Marineper
sonal in der Marine der Vereinigten Staa-
ten ............ ........................ ............. . .. . 

J_, 'ecole navale. Doit-elle etre a terre ou a 
la mer? ...... ...... .... ........ ........... ... ... .. ... . 

Flottengesetznovelle und Marineetat in 
Frankreich ......... .. ........................... .. 

Le Programme naval russe de 1912 ...... .. . 
La Marine dtl Guerre en 1912 ..... .. .......... . 

Fartygsbeskrivningar, skeppsbyggeri och far
tygsmaskiner. 

Sveriges förtita Oceanmotorfartyg ........ .. .. 
Maehines a petrole lom·d pour la propul-

sion des n avires .......... ..... .. .. .... .. ......... . 
Les cuirasses de l 913 ............................ .. 
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T. T., Skbk., Rid. 11. 
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Priifdock för Unterseeboote von LanDas 
renti ........ ........................................ :. 

Sur le lan cement das torpilles a grande d1-

stanc e ... -. ·· ········ ·· ··· ·· ·· ·· ·· ·· ········· ·· ···· 
Luftsegling. 

Das Schwimm.kufenproblem ...... ...... .. ...... · 
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tion ......... ..................................... . 
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ii-r., "' d d . . -,. ,, "Ve ac('ident a bor U cuu·asse »li'LaS-

······ ··· ········· ··················· ·· ········· ··· 

Y., sid. 82. 

Y. , sid. 135. 
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N. T. f. s., sid. 20. 

M. G. s., sid. :200. 
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M. el. l. F. N:o 2. 
M. el. l. F. N:o S. 
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Y., sid. 22 . 
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Hälso- och sjukvård. 

50 J ahre Kampf gegen die ~Ialaria 1111 
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Säkerhetslagstiftningen till sjöss ....... .. .... . . 
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:0nr Geschicl1te der l'lfeerengenfrage 
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Zukunft .. . .............. .... .......................... . 
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Prochaine expedition arctiqne ................ . . 
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M. G. S., sid. l. 
M. G. S., sid. 121 
M. d. l. F. N:o 7. 
M. G. S., sid. 274. 

N. '.l'., sid. H2. 

R ::\I., del195, sid. 5o, 269. 
'1'. M., sid . 31. 
M. R, sid. 317. 
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Använda förkortningar, se s id. 107. 

Kungjorda patentansökningar. 
(Meddelat genom T h. ·\ Vawrinskys patentbyrå, Stockholm). 

Datum. Diar ii 
numlner. 

1/:!. 1179/ 11 

,, 2043/ll 

,, 598/10 

Uppfinningens art. 

Vingprop eller. SchJ otter-Propeller-PatentYer· 
"·ertungs-Gesellschaft m. b. H, Dr esden, 
'l'yskland. 

Apparat för läggn ing av ,.; . k slLngtlottar. J. 
P. Kristofferson, N_vland. 

Avfvmingsanordning för skjutvapen. A. J'lll\l· 
ler, Berlin, Tyskland. 
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J)iarii-
l)lttlllll- nHmmer. Uppfinningm~~ art. -~ l 

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

J .. ) 423f l2 ,-

2094/ 12 
" 

~/ '2 939/ ll 

" 
1568/11 

15/:2 3163/ 10 

2'27 1/11 

(i95/12 

::?858/12 

" 878/1 1 

2:2 2 3229 '11 

,, 730/ 12 

" 2063/12 

Pivålager för artilleripjäser. li,heinisclJe Me
tallwaaren- und Maschinen-Fabrik, DCtssel 
dorf, Derenclorf, Tysklrtncl. 

Nedslags- eller clnbbelrör. Rheinisclle Metall
\\·aaren- und Maschinenfabrik, Ditsseldorf
DerendOl·f, ' l'ys ldand. 

Anordning för överföring av elden mellan 
brandröret ocl1 sprängladdningen i projek
tiler. Sdmeider & C:i, Le Creusot, .Frank
rike. 

Sätt att bygga brohuvuden, vågbrytare, clam
mrtr, fundament, pontoner, flottbroar ocl1 lik
nande vattenl.Jyggnadselement jiLmte anord
ning vid ,.;åluncla framställda konstruktioner. 
The Vibrocel Compan~' , Limitecl, London. 

Rekylladdare med fast pipa. P . .iVhuser, Ober
clorf · afN. , 'J'ysklancl. 

Laddningsanordning för automatiska skjutva
pen . N. Björgum, Kristianirt, Norge. 

A1tilleripjäs med l1jullavett. Friedr. Krupp 
Aktiengesellschaft, EssenfR uhr, Tyskland. l 

Artilleripjäs för enhe tspatroner med föränder
lig drivladdning. B,heinisch e Metall\\'aaren-~ 
und 1Jascllinenfabrik, Dusseldorf-Derendorf, 
'l' y s klan el. 

Anordning för fjärröverföring och kontrolle-
1·ing av signaler och rörelser från ett cen
tralställe, särskilt för manövrering av rikt
inrättningar för kanoner. U. G. Lohay, Pa
ris, Frankrike. 

Anordning vid bojar och elylikt för motver
kan av vågornas inverkan på de samma. 
Svensk a Aktiebolrtget gasaccumulator, Stock
]JOlm. 

Styranordning för torpeder och dylikt. J. n. 
Mattsson , Västerås. 

Visksuöre. P. M.eyer. Branclenl.Jurg afH., 
Tyskland. 



Datum. l 

22/2 

" 
1/3 

Diarii
nummer. 

28:24/09 
1417/12 

892/11 

- 220-

Uppfinningen;; art. 

Propeller. A. Holmström, Paris, Frankrike. 
Behållare för artilleriammunition. Fri dr. Krupp 

Aktiengesellschaft, Essen-Ruhr, Tyskland ' 
Anordning för kontraliering av på avstå~d 

elektriskt överförda signaler och rörelser. 
Sclmeider & C:i, Le Creu sot, Frankrike. 

Under två månader från ovanstående data kunna invändningar 
mot dessa ansökningar ingivas till Patentverket. 




