
1911.
74:e årgången.

Häfte N:r 3
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Flottan under sistförflutna året. 

(Forts. fr. sid. 20.) 

liT . 

Marinstabens verksamhet.'') 

Fri'm föregi'tencle n r (1909) ha fy a följande arbel en fort
s:l[ l s : 

fulls l~inclig:lncl e l af marin ens mobiliseringsplaner; 
bearbel[lncl et af statistisk[! uppgifter rörande främmand e 

mariner; saml 
tillgodogörandet af inom skiirg:hclmna gjorda sj öm~itnin

~ar för sjömilili1ra iimlmn{d. 
Följande förslag af slörre Yikl och omfa11ning bah-a af-

gif' i Is: 
»E iel, lricit etslära A»; 
maskinpersonalens u Lhilcl ni ng; 
iifningsplan för flottan 1md er sommaren och hösten 1910 

saml Yiu en 1911 (gemensaml m ed inspektören af flottan s ö[". 

ni liga r Lill sjöss); 
»Skjulinslruktion för floll[ln, h:~mhapen » ; 

» .·\ rtilleriexercisreglemenle >> ; 
»F 0r flolians Yiirnpliktiga u n el er tjänstgöring giillande fii

n ·skriftcn; 

·*) Från Riksdagsbcrättclsen. 

'Fill;:;krift i Sjöcäsendet. 14 
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aflöningsbestämmelser för flottans värnpliktiga under 
fredstid ; 

ändringar i öfningsplanen för flottan 1910 (gemensamt 
med inspektören för flottans öfningar till sjöss); 

>> Tjänstgöringsreglemente m. m . för marinens gniststa
tionen; 

>> Handbok i internationell räth; 
kungl. förordning och bestämmelser beträffande utländsk::tJ 

undersåtars tillträde till militära etablissement och öfningac 
bestämmelser för befordran till flaggunderofficer och un

derofficer af 2. graden (gemensamt med marinförvaltningen l: 
»Reglemente för utbildning af flottans manskap >> (skol

reglemente); 

»Stadga för Skeppsgosseskolan >>; 

» Inskrifningsbok för flottan (marinen) tilldelade värn
pliktiga >> samt formulär för de värnpliktigas rullföring och re
dnYisning m. m.; 

underofficers- och sjömanskårens fördelning; 

>> E lek trici tetslära B'' ; 

'' Korpralsundervisning ''; 

,, Fördelningsböcker för pansarbåtan (3 och 4 l<varter); 
fördelning af stampersonalen 1912; 

» Rekrytundervisning '' . 

Atskilliga förslag af hemlig natur h afva afgifvits. 

Utredningar och ullranden m. m. hafva dessutom afgif -
vils rörande: 

reglemente för sjökrigsskolan; 
gnist- och torpedmatrosernas utbildning och organisation : 
personalbehofvet och tjänsten vid stationer och varf ; 

'' Undervisning för mansk<-1pet, Torped »; 

"Undervisning för manskapet, Tornvridningsanordningar
m. 111. >>; 

underofficers befordran till officer; 
personalbehof vid mobilisering vid slutet af år 1911 ; 
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föredrag för värnpliktiga, seri~n II, Sveriges historia; 
äfvensom i åtskilliga andra till chefen för marinstaben 

hänskjutna frågor. 

IV. 

V erksamhet.en inom kustartilleriets cheisexpedition. *) 

Af chefen för kustartilleriet och inom hans stab hafva 
förutom flera smärre utredningar afgifvits följande 

l) förslag: 

till plan för kustartilleriets öfningar (efter samråd med 
chefen för marinstaben) ; 

till ordnande af kadettaspiranternas utbildning år 1910 ; 
till bestämmelser för utbildningen vid kustartilleriets regc

mentsöfningar under år 1910; 
till bestämmelser för kustartilleriets regementsöfningar un-

der år 1910; 
till böcker m. m. att användas i kustartilleriets skolor ; 
2) yttranden; 
öfver ''Utredning och förslag i fråga om lättnader åt vissa 

kaiegorier värnpliktiga>>; 
öfver >>Betänkande rörande underofficers befordran till 

officer »; 
öfver »Betänkande och förslag angående förenkling af rc -

dov isningsväsendet vid marinen>>. 
Dessutom hafva utarbetats 
>> Föreskrifter för täflingsminering >> och 
»l{orpralundervisning för kustartilleriet >>, h var jämte 
'' Rekrytundervisning för kustartilleriet» omarbetats . 
Åtskilliga förslag och yttranden af hemlig natur hafva 

afgifvits och arbetet på fullstäncligandet af mobiliseringshand
lingarna har fortgått. 

*) Från Riksdagsberättelsen. 
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Y. 

Marinens öfningar och und,ervisningsverk.") 

Flottans öfningar. 

Under de t med den 30 september 1910 tilländalupna un
denisningsåret hafva följande fartyg varit använda, nämligen: 

för anordnande ombord af skjul-, signal- och maskin
skolor under omkring 2 månader fyra l kl. pansarbåtar, en 
torpedkryssare och en kanonbåt utgörande den s. k. Skolof
delningen, hvartill kommo under en månad td\ 2. klass tor
pedbåtar: 

för anordnande ombord af rekrytskola för såvill stamre
kryler som viirnplikliga under om kring 5 ' /2 månader: 

vid Karlskrona station och förlagda till elensamma fyra 
l. ld. pansarbåtar och två logementsfartyg - Kmlskrona för
sta rekrytafdelning; 

vid Stockholms station och förlagda 
l. kl. pansarbåtar och ett logementsfartyg 
krytafdelning; 

till densamma tva 
Stocklwlms re-

dessutom för samma ändamål uneler omkring 2 1
/ 2 må

nader vid Karlskrona station och förlagda till densamma en 
pansarkryssare och en l. kl. pansarbåt - Karlskrona andru 
rehytafdelning - (på grund af pågående neclvfeherepidemi i 
Karlskrona hlef afdelningen förlagd till Slockholrns station); 

för samöfning af stampersonal och v~irnplikliga äfvensom 
för anordnande af skjut-, signal- och maskinskolor för stam
personal och värnpliktiga, under omkring 2 månader sex 1. kl. 
pansarbåtar och en kanonbåt - Kusteskadern --, hvarjäm-
te under tre veckor två 2. kl. torpedbåtar varit tilldelade nämn
da eskader ; 

likaledes för samöfning af stampersonal och värnpliktiga 
under omkring l månad sex l. kl. pansarbåtar, två torped
kryssare, nio l. kl. och nio 2. kl. torpedbåtar, två kanonbåtar, ett 

") Från Riksdagsberättelsen. 
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verkstadsfartyg och tre undervattensbåtar - Kustflottan -
(pil hvilken äfven kustartillerikad etter, reservofficersaspiranter , 
marinintendentsaspiranter 2 :a år skursen, mariningenjörselever 
af l :a och 2 :a årskurserna samt mariningenjörsaspiranter af 
3 :e årskursen ~genomgått föreskrifna kurser h varjämte reserv
officerare såväl på kusteskader som kustflottan genomgått för 
dem föreskrifven reepetitionsöfning) ; 

för öfvande af sjökrigsskolans kadetter i 3 :e- 6 :e ldas
serna, för förberedande yrkesutbildning i rekrytskola för stam
personal och värnpliktiga, äfvensom för samöfning af stam 
perwna l och v~irnpliktiga, uneler omkring 3 1 /e m ånader en 
pansarkryssare och en l. kl. pansarbåt - S jökrigsskolea fd el

ningen -- samt dessutom und er l m ånad för sjökadetternas 
öfningar ett gnistfartyg och två 2. kl. torpedbåtar ; 

för torpedskolans öfningar under omkring 2 månader en 
lorpedkryssare, fyra l. kl. och nio 2. kl. torpedbåtar samt e tl 
logement~fartyg - Torpedskolafdelningen: 

för öfning af stampersonal 1mcler omkring 2 månader en 
l. kl. och två 2. kl. undervallensbåtar jäm te ett verk~tadsfnr

lyg - U nderuatiensbätskolaj'delningeJ1: 

fiir mineringsskolans iifningar und er om k ring -! 
1 

/ " må u a 
der ett logemen tsfartyg och ett ångfartyg - _)!fin eringsskolun; 

för öfvande af skeppsgossar : 

dels under omkring 3 månader en öfningskorvelt , tv ~t 
öl'n ingsskepp och tv :'1 öfningsbriggar - 1. S k eppsgos.s eu f'de!

ninyen; 

dels und er omkring 1 1
/ " månad en torped kryssare , L' l1 

kmwnbåt och et l logementsfartyg, hvarlill y tterligare kommil 
under 3 veckor en torpedbå t - 2. S k eppsgos,seu)"delningen: 

för öfvandc af värnpliktiga under omkring l ' /2 månad lrt: 
l. kl. pansarbåtar - Karlskrona beuäringsofclelning_: 

för samma ändamål under omkring l 1
/ 2 nu1nad tv å l. 

kl. pansarbåtar - Stockholms rekrytafdelning: 
för rekognoscering af militärleder m . m. under omkring 

3 m:'lnader kanonbåten Svensksund ; 
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till kustartilleriets förfogande uneler omkring 2 veckor 

fyra 2. kl. torpedbåtar; 
för pröfvande af undervattensbåten H valens sjömilitära 

egenskaper undervattensbåten Hvalen och ett verkstadsfartyg 
under omkring 2 veckor. • 

Chefsfartyget Drott har varit rustadt uneler omkring I 1
/ :: 

månad. 
Pansarbåten Oscar II och kanonbåten Svensksund hafva 

:1fslutat sina under år 1909 påbörjade vinterexpeditioner efter 

att hafva varit rustade, Oscar II under omkring 5 månader 

och Svensksund under omkring 3 1
/ 2 månader. 

Skjut- och maskinskolor hafva uneler omkring 2 månader 

från miclten af september pågått å Speciella skjutskoleskadern, 

som utgjorts af tre l. kl. pansarbåtar, två torpedkryssare oeh 

en kanonbåt, hvarj~imte två l. kl. torpedbåtar uneler omkring 

l månad varit tilldelade densamma. 

För närvarande (den 31 december 1910) äro på expedition: 

kanonbåten Svensksund å rikets västra kust för "bisprin

gande af nödställda fartyg och fiskebåtar, samt för upprätthål

lande af ordningen på fiskeplatserna; 
för anordnande af rekrytskola ombord för såväl viim

pliktiga som stamrekryter: 
vid Karlskrona station och förlagd Lill densamma fyra 

l. kl. pansarbåtar och ett logementsfartyg - Karlskrona re

krytafdelning - samt vid Stockholms station och förlagda till 

densamma två l. kl. pansarbåtar och ett logementsfartyg - -

Stockholms rekrytafdelning. 

Flottans undervisningsverk: 

l sjöJ.:rigshögskolan, där allmänna fortsättningskursen 

saml allmänna kursen pågå sedan den l sistlidne oktober, utgör 

:mtalet elever 32, däraf 6 kustartilleriofficerare. Dessutom 

följa 3 sjöofficerare undervisningen i vissa ämnen. 
I sjökrigss'kolan utgjorde efte1· officersexamen på hösten 

1909 antalet kadetter 116, af hvilka under hösten 1910 efter 
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aflagd officersexamen utnämndes till underlöjtnanter vid kungl. 

flottan 19, i kungl. flottans reserv 2 och vid kustartilleriet 3. 

Antalet kaeleter utgör nu 89, af hvilka 5 tillhöra kustartilleriet. 

Vid exercisskolem i Karlskrona hafva 787 man (däraf i 

reservofficersaspirantkursen 18 och i lotskursen 12) och vid 

exercisskolan i Slackholm 1, 14-1 man (däraf 37 i lotskurscnl 

crhttllit undervisning. 
I underbefälsskolan i Karlskrona har und ervisning med 

delats 18 reservofficersaspiranter och 359 man samt i uncler

befälsskolan i Stocklwlm 42 man . 
Vid minskolan i Stocklwlm hafva 94 man åtnjutit under

' 'isning. 
Vid skeppsgosseskolem i Kor/skrona har undervisning med 

delals 407 skeppsgossar och vid den iMarstrcmd 218. 
Vid skjut-, signal- och maskinslwlorna, förlagda till kust 

eskadern, hafva under året respektive 287 (däraf 11 officerare) , 

254 och 241 man erhållit undervisning. 
Vid specieTia skjutskolem hafva 900 man och vid maskin

slwlan 191 man erhållit undervisning. 
Vid speciella signalsl;o[em (förlagd i land) hafva 36-! man 

crh ~tllit unelervisning. 

]( uslartilleriets skolor och öfningar: 

Förutom de ordinarie manskapsskolorna för kustartille ~ 

r iets stammanskap hafva för detsamman följande särskilda 

skolor och öfningar varit anordnade, nämligen: 
skjutskola, gemensam för hela kustartilleriet, från och med 

den l juni till och med den 12 augusti (73 dagar) med för

htggning under förra delen i Karlskrona fästning och under 

senare delen i Vaxholms och Oscar-Fredriksborgs fästniug , 

hvarjämte förste läraren och stammen tillhörande elever af 

off icers grad under en dag varit förlagda till Älfsborgs fästning ; 

mineringsskola, regementsvis, vid Vaxholms kustartilleri

regem ent e från och med den 18 april till och med den 13 au
gus ti (118 dagar} och vid Karlskrona kustartilleriregemente 
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från och med den 18 april till och med den 17 augusti (122 
dagar); samt 

regementsöfningar vid båda kustartilleriregementenas huf
vudstationer och detachement från och med den Hl augusti Lill 
och med den 29 september (42 dagar}. 

Vid kustartilleriets ordinarie manskapsskolor hafvr~ under 
det den 30 september l 9 l O tilländalupna öfningsåret under
visats följande antal man: 

A n t al m a n 

~1:anskaps s kolo r Vaxholms Karlskrona 
kust art.- kustart.- Summa 

reg:te reg:te 

Rekrytskolan ····· ·········· ··· ··· ··· 168 l 149 317 

Korpralskolan ..... . .. .... .... .. ... ... 129 133 262 

Underofficersskolans spec. kursl 85 33 

l 

68 

, allm. kurs J 
-

12 16 

För de uc"irnpliktiga hafva jämlikt bestämmelserna i vilrn
pliklslagen varit anordnade: 

tjänstgöring i en löljd i 300 dagar dels från och med den 
6 november 1909 till och med den l september 1910, dels från 
och med den 15 januari 1910 till och m ed elen 10 november 
samma år samt för ett fåtal i 172 dagar; 

l :a tjäns,tgöring dels i 258 dagar från och med den 15 
januari till och med den 29 september, dels för ett fåtal i 137 
dagar; samt 

repetitionsötning i 35 dagar från och med den 26 augusti 
till och med den 29 september. 
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VI. 

Utveckling och underhåll af marinens mat.eriel.*} 

Fartygs- , hus- och andra byggnader. 

Under år 1910 hafva nedannämnda genom marinförvali
ningen (ingenjörafdelningen) kontraherade arbeten blifvit le 

\'Crerade : 
förändringsarbetena å pansarbåten Gerda, u t förda af ak 

ticbobget Motala verkstads filial ; 
jagaren Vidar, levererad af Kockums mek. verkstaels 

aktiebolag; 
torpedbåtarna Polaris, Perseus, Regulus och Rigel, leve

rerade af Bergs und s me k. ve r k stads aktiebolag; 
en motorbåt för transporl af vatten vid Slackholms station , 

levererad af Molala verkstaels nya aktiebolag ; 
en ångbåt för Karlskrona fästning, levererad af Eriksbergs 

m~~k . verkstads aktiebolag i Göteborg; samt 
elektrisk kraftstation å Oscar-Fredriksborgs fort, utförd. 

af :1\:'ya förenade elektriska aktiebolaget. 

Genom marinförvaltningens (ingenjörafdelningen) försorg 
hafva under år 1910 kontrakt afslutats om leverans af: 

minfartyget Clas Fleming, alt levereras af Bergsunds mek. 

\'Crkstads aktiebolag, och 
förbättrade elektriska tornvridningsanordllingar för 25 cm. 

och 21 cm. kanontornen å pansarbåtarna Oden Thor, Nior::! 
och Manligheten , att levereras af Nya förenade elektriska aktie 

bolaget. 
De viktigare och ·mera omfattande arbeten, som under ~1r 

191 O utförts af ingenjörsdepartementen vid flottans s la tioner 
utöfver de arbeten, hvilka äro att hänföra till materielens re· 
paration, underhåll och klargöring för expedition, äro följande: 

vid Karlsl.:rona station: 
nybyggnadsarbetena å torpedbåtarna Vega och Vesta haf-

*) Från Riksdagsborättelsen. 
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Ya pågått och så bedrifvits , att förberedande profturer företa 
gits med desamma; 

nybyggnadsarbeten å en molorbåt för Karlskrona station 
och å en motorbåt för l. Id. kanonbåt hafva afslutats; 

kanonbåten Skuld har iindrats till gnistfartyg ; 

eldledningsmärsar med tillhörande afståndsmätningsin
strument med vagn och bana hafva anordnats å pnnsarbåtsr
na Oden, Thor och Dristigheten; 

å pansarbåten Oden hafva förstärkningsarbeten å under
laget för 57 mm. kanonerna å bryggorna utförts, hvarjämte 
mnrketenteri anordnats ombord; 

anordningar för genomblåsning af kanonerna hafva ut
fört~ å pansarbåtarna Äran, \Vasa, Tapperheten, Manligheten 
och pansarkryssaren Fylgia samt påbörjats {t pansarbåten Os
car II; 

tillverkningen af en ångpanna för ängkranpråmen n :r 2 
har påbörjats. 

Arbetena för uppförande af ny torpedtillverkningsverkstad 
l ud\ a fortgått, så att byggnaden kunnat tagas i bruk för sitt 
ändamål den 4 september 1910. Ett ångpannehus, inrymmau
-de [mgpanna m. m. för v}irmeledning, har uppförts intill norra 
gaheln af gamla torpedverl;.staden i samband med nämnda 
Yerkstads ändring till torpedförråcl; 

byggnadsarbetena å lakegodsförrådet å Kungshall hafva 
afslntals; 

arbetena med uppförande af nytt militärhäkte å stumhol
men hafva fortskridit så att byggnaden förts under tak; puls
nings- och inredningsarbetena äro påbörjade; 

oljefabrik har anordnats i s träckmaskinhuset och har fa
brikationen af smörjolja tagit sin början; 

å Ifö hafva tvenne förrådshus för förvaring af tändkolf
var uppförts ; 

vid stockhalms station: 
nybyggnaden af torpedbåten af 2 :a klass n :r 11 har af

sluta ts ; 
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en reservångpanna för vedettbåten n :r 6 och en ångpanna 

för stationens matinrättning hafva tillverkats; 
anordningar för uppvärmning af torpedtuber å torped

bålar af 2 :a klass hafva utförts; 
torpedbåtsslipen har utvidgats för upptagning af l :a klass 

.torpedbåtar; 
Ya. Henledningsnätet å Skeppsholmen har utvidgats; 
för sjökar teverket hafva nybyggts två större och tre min 

·dre motorbåtar med inventarier, utom maskineri; 
å Rindön hafva utförts båtskjut med stängsel samt upp

halningsslip med två vagnar. 

]( ust positionema. 

1. V a:rholms och Oscar-F redriksborgs fästning. 

~y tvättinrättningsbyggnad för Vaxholms kustartilleri
od~ grenadjärregementen är å Rindön påbörjad och uppförd 

under tak. 

') 1\arlskrona fästning. 

8 smärre komplelleringsarbeten, hvilka under årei" ant•c

fal lls till utförande, äro i det närmaste afslutade . Den nya 
manskapsmässbyggnaden å Kungsholms fort är uppförd och 

!'ör närvarande under inredning. 

:;. )llfsborgs fästning. 

Arbetena å ny kokinrättning inom Nya Varfvet hafva af

:; lutats. 
Intäckning af Oscar II:s fort med betong och asfalt har ut

förts till 3
/ 4 af kärnans öfre yta. 

4. Fårösunds kustposition. 

Tvätt- och badinrättning har uneler å ret nynppförts och 

inrtdningsarbetet påbörjats. 
Entreprenad å uppförande af en läkarebostad är kontrak

terad. 
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Jtrtillerimateriel, projektiler, torpeder m. m. 

Under år 1910 har anskaffats bestyckning för 3 :e klass 
pansarbåtarna Björn och Gerda, jagarna Hugin och Vidar samt 
l :a klass torpedbåtarna Altair, Argo, Anta res, Polaris, Perseus. 
Regulus och Rigel. 

Ändring af 2 :a klass pansarbåten J olm Ericsons 15 cm . 
kanoner har ägt rum. 

Vidare hafva anskaffats 12 cm. och 57 mm. resen·kano
n er samt lubk:.moner för fästningarnas gröfre kanoner. 

Ammunitionsförråden för fartyg och fästningar haha 
kompletterats. 

Diverse handminmateriel och elektriska kablar haha an
skaffats, hvarjämle en del försök blifvit utförda. 

Därjämte hafva anskaffats diverse torpeder, bomullskrut 
laddningar till torpeder, torpedinventarier och utredningseffek
ter för torpedbåtarna Polaris , Perseus, Regulus och Rigel, eu 
2 :a kl. undervattensbåt, torpeder i reserv samt diverse gnist
materiel. 

l 

l 

Sk.iutningar utförda vid Karlslerona sJ,: j u t banor 191 O. 

Månad Dag 

Januari 14 

17, 19 

20 

29 

Februari l 
3 

21 

Skjutningar 

Uttagande af laddningsvikt för 9:e, ll:e och 12:e 
lev. NK5 (12) i samband med profskJutning 
af 12 ph. M/•<. 

Skjutförsök med f>7 mm. k. :M: 95 D för utrönande 
af vibration m. m . 

Förnyad årsprofuiug af 9:e, 11 :e och 12:e lev. 
NKo (12). 

Uttagande af laddningsvikt för 7:e lev., partiet l, 
NK1 (37) till 12 cm. haub. M/•1. 

Leveransprofskjutning af 15:e lev. NK; B (12). 
> » lO:e • NK. B ('"/oa). 

Profskjutning af 24:e och 51: a lev. NK1 (51, 47, 38) 
samtidigt försök med 12 cm. granat M/79 i 
12 cm. k. M/s•. 

:\lan; 

April 

).I aj 

24 

4 

5, 7 

12 
9, 17 

18, 2:2 

21 

22 

30 

ll 

12 

13 

15 
18 

20, 22 
29 

3, 4 
7 

lO 
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Förnyad årsprofning af 2:a, 3:e, 4:e, 5:e, li:e oeh 7:e 
lev. NK. (25). 

Uttagande af laddningsvikt för 2:a och 5:e lev. 
NK. (25). 

Uttagande af exercisladdning föt· 5:e lev. NI\:. (15) 
och 9:e lev. NK5 (12) till 25 cm. k. Mfn·•· 

Anskjutning af 7 st. 57 mm. tub k. :M: jo2. 
Uttagande af laddn.ingsvikt för profskj ntning af 

15 cm. hpgr. M;os kp . 
Uttagande af laddningsvikt för il:e, ll:e och 12:e 

lev. NJC• (lf>) 
Profskjutning af lfl cm. M/os exl. ll:e lev. NKo (12) 

samtidigt skjutförsök med Pr. st. :Mjo". 
Uttagande af laddningsvikt för 15 cm. M/os exl. 

NK" (12). 
Uttagande af laddningsvikt för profskjutning a f 

21 cm. hpgr. ]\'[/os kp. 
Profskjutning af 21 cm. hpgr, Mjos kp. jämte fri 

sprängning af en :21 cm. hpgr. M/os kp. och 
en 1 fl e m. l1pgr. J..I jos kp. 

Profskjutning al' 75 mm. stgr. M ;oo mot 45 mm. 
plåt. 

Prof::;kjntning rtf 57 
plåt. 

mm. 

Profskjutning af 4:e, 9 A, 
NIL (57). 

stgr. M/'" mot 45 mm. 

9 B, IO: e oeh ll: e lev.\ 

Anskjutning af 3 st. 8 ent. tullk )Jjo' i 2-1 cm. 
haub. M jwoo. 

Leveransprofskjutning af 15:e och 1li:e lev. NJL (57 ). 
Profskjutning af kanongevär i 57 mm. k. Mjuo D. 

af 6,5 mm. sk. p. i\f/o• af tillverlm.-
aren 1904- 05. 

Profskjutning af 75 mm. k. 1\oljoo ombord a torped
jagaren Vidar. 

Profskjutning af 20 mm. ph. i 12 cm. k. M/ot. 1 

af 37 mm. k. M/os B ombord å torped
båten Kastor. 

Profsl,jutning af Bpr. för 75 mm. stgr. Mtoo. 
J.-everansprofskjutning af 3:e lev. N Ko B (75 ). 

af 7:e lev., partiet 2, NK• 
(37). 



Juni 

Juli 
Augusti 

September 

November 
December 
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7-13 Profskjutning af fiamfritt krut i 75 mm. k. M/or, 
samt af ändradt lavettage till denna kanon. 

12 Skjutförsök med automatisk kulspruta. 
18 Försöksskjutning med NKr. B (12) nya dimensioner. 
20 Profskjutning af 2:a lev. NIL B (75) och Bp r. Mjoo 

för 75 mm. stgr. M/or,. 
27 Leveransprofskjutning af 2:a lev. NK. B (12). 
30 af ph. till 20 mm. tubk. 

6 Uttagande af laddningsvikt för nytillverkning till 

7 

22 

5 
3 

26 

w 

29 
7, 9 

L4, Hi 

20 
20 

47 mm. k M/ss och 57 mm. k. Mjo2. 
Profskjutning ·af l:a lev. NK,; B (75), 9 A lev. NK, 

(57) och 9 B, lO:e och ll:e lev. NKo B (57). 
Profskjutning af 4:e lev. NKs (57 ) samt Bpr. M/ss 

i 47 mm. k. M/so. 
Profskjutning af 5:e, 7:e och 14:e lev. NK. (15). 

af 2:a lev. NK" (24/oo) och uttagande 
af laddningsvikt för 1:a lev. DN c (15). 

Profskjutning af 6:e och 7:e lev. NK, ('5;ss). 
af 4 st. automatiska kulsprutor. 
af 25 cm. brisansladelade p. gr. från 

fortet Ellenabben. 
Förnyad profskjutning af l st. a1.1tomatisk kul

spruta. 
Leveransprofskjutning af 2:a lev. NK" B (12). 
Uttagande af laddningsvikt för profskjutning m. m. 

af 15 cm. projektiler från firman Th:s Firth 
& son, Limited, Sheffield. 

Profskjutning af Firth prj. mot 100 och 150 mm. 
K. C. plåt. 

Profskjutning af partierna l, 2, 3 och 4 NKB (tub). 
af NK (85) flamfritt krut. 

Leveransprofskjutning af 4:e lev NK, B (75). 
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VII. 

Sjökartev.erket. ~,) 

Under· år 1910 hafva sjö- och triangelmätningar blifvit 

utförda: 
i Västerbottens läns skärgård, där i skalan l : 20,000 upp 

miitts dels kustområdet från 1902 års slutpunkter vid Tomme
hiilan-Tomsvarten, utgörande en areal af 1,7 8 kv.-mil, dels 
från 1909 återstående delar af inloppet till Ursviken, utgörande 
en areal af 0,40 kv.-mil, och dels området mellan Högskär och 
Kr~1kångerfjärden, utgörande en areal af 0,4 3 kv.-mil; h var· 
jämte lodningar till sjös verkställts inom samma län i skalan 
l: 50,000 samt i Östra K varken i skalan l: 30,000, utgörande 
en sammanlagd areal af 3,8 kv.-mil, äfvensom triangelmätnin
gar verkställts inom området Bjuröklubb-Blackkallen; 

i Gälleborgs läns skärgård där mätningar i skalan l : 20,000 
företagits å större grundbank N. V. Björns fyr, utgörande en 

areal af 0, 08 kv.-mil; 
i Stockholms läns skärgård, hvarest områdena Björkö

Idö-Lidö, Blidösund samt Siarö- Östra Lagnö uppmätts i ska
lan l: 20,000, h varjämte verkställts nymätningar flerstädes i 
F urusundsleden samt kontrollmätningar inom området Sing(} 
- Slätö-Medholma utgörande en sammanlagd areal af O,G l 
kv.-mil; och hafva dessutom vid Svenska Björn grundunder
sökningar och lodningar i skalan l: 50,000 verkställts samt 
triangelmätningar utförts inom området Söderarm - Trälhaf

Ye t ; 
i Göteborgs- och Bohus läns skärgård, där från 1909 års 

slutpunkter skalan l: 20,000 uppmätts den äterstående sydliga 
delen af sjökortet n:r 75 , utgörande en areal af 1, 1~ kv.-mil, 
lwarförutom kontrollmätningar verkställts å vissa delar af in
loppen till Göteborg samt lodningar till sjöss verkställts inom 
sarurna län i skalan l: 50,000, utgörande en areal af 1,7 kv.-mil : 

i Malmöhus län, där triangelmätningar utförts inom om

rådet Falsterbofyr-Malmö. 

"*) Från Riksdagsberättelsen. 

l 
l 
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VIII. 

Lotsverk.et. *) 

Under år 1910 hafva Boslm·ps och Ekenös lolsplaher 

inom Östra lotsdistriktet indragils samt p ersonalen Yid först

Jl~imnda lolspla1s förflytlats på öfvergångs- och indr:1gnings

s l<-1l. 
För hv:utdera af Öfre, Norra, Mellersta och Viisira lo ts

distriklen har anskaffats en rese rvlysboj med ace longnsbel:-s

ning. Ny fyr ulan ständig bevakning har uppförts a Ilii.sl

hvihm . Luxbelysning har införis vid I3juröklubh~ fyr. An> 

longasbelysning har införts Yid Malörrns, Leskärs och T ern(, 

fyrar, hvarj~imle fortsalls med införan<le af ncenlongashel_\'S

ning vid fyrnr ulan stiindig beYakning. 

Mistsiren har uppsatts vid Öland" norra ncldes fyrp lats 

-och knallsignalapparat vid Örskiirs fyrphlls. 

IX. 

N avigationsskolorna. '; ) 

Vid rikets navigationsskolor hafva under liisftre t 1909---

191 O varit inskrifna i navigationsafdelningen 342 ele,·er , :d' 

l1Yilka 169 utexaminerats såsom s tyrmän och 111 såsom sji:,. 

kaptener , samt i maskinistardelningen 272 elever, af lwilka 

138 aflagl maskinistexamen och 87 öfvermaskinistexmnen. 

An:alct af dem, som utan all sasom elever haha tillhört sko

loma ,å lnju Lit undervisning därstädes, har utgjort 7 7, n f h vilka 

10 aflagl styrmans-, 5 sjökaptens-, 6 maskinist- och 2 öfvcr

maskinistexamen. 

Dessutom hafva 23 elever och 39 privatister anagL god 

k~ind examen i ångmaskinlära. 

'*) Från Riksdagsberättclsen. 
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x. 

Nautisk-Meteorologiska byrån.*) 

Vid de under byråns tillsyn stående observationsstatio

ncma, hvikas nntal och förläggning icke undergått någon för

iineJring under året, har arbetet fortgått i samma utsträckni11g 

som förut och med endast sådana förändringar, som betingats 

a f den äldre instrumentutredningens utbytande mot ny, mera 

tidsPnlig. 

Den nya vattenhöjdregistreringsstationen å Smögen-ön har 

träd L i Yerksam het. 

Meteorologiska och hydrografiska journaler hafva under 

året regelbundet förts å och inlevererats från A. B. Svenska 

Ostasiatiska kompaniels fyra ångare Can ton, Peking, . J ed do 

roch Nippon samt ett segelfartyg. Byråns kontrollstationer 

hafva under året tagits i anspråk i allt jämt växande omfatt

n ing. Sålunda hafva sammanlngdt något öfver 1,200 lanter

Jlor så väl som ett mindre antal kompasser och meteorologiskn 

saml hydrografiska instrument undersökts och erhållit certi

fikat eller pröfningsaltester, hvarförutom sakkunnige,utlåtan

,<.[cn afgifvits efter därom ingifna ansökningar. 

Arets magnetiska rekognoscering har framgått öfver södra 

v8~tkusten från Marstrand till Falsterbo samt dessutom om

fattat en detaljundersökning af skärgården utanför Göceborg. 

De för bestämmande af tidvattenskonstanterna för Koster

fjorden nödiga limobservationerna å vattenhöjden vid Nord

ko~ter hafva under hösten afslutats, sedan en oafbruten obser

va tionsserie erhållits, omfattande 15 månader. 

XI. 

l(ommitteer.*) 

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

n mg af chefen för sjöförsvarsdepartementet blif\.·it tillsatta, och 

-:-:-) Från Riksclagsberättelsen. 

Tidsk1-i ft i Sjöväsenclet. 15 
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liknande beredningar, h vilka blifvit, på grund af K ung l. Maj :ts 
bemyndigande, af nämnda chef tillkallade, är följande att med 
dela: 

l:o) Genom kungl. bref den 18 september 1908 bemyn
digades chefen för sjöförsvarsdepartementet att tillkalla högst 
5 sakkunniga jämte en sekreterare för att med anledning af 
ifrågasatt öfvergång till den engelska regeln i svensk skepp"
mätningslagstiftning biträda vid revision af skeppsmätnings
författningarna; och blefvo härtill den 13 oktober 1908 ut

sedda kommerserådet C. Malmen, skeppsredaren D . Broström, 
skeppsmätningsöfverkontrollören K. O. Larsson, lotskaptenen 

C. H. Ramsten samt till sekreterare dispaschören P . A. Hassel
roi. Den 9 februari 1909 utsågs till femte sakkunnig biträdan
de skeppsmätaren i Stockholm N. G. Nilsson. 

Sedan dispaschören Hasselrot anhållit om entledigande 
fnln uppdraget att vara sekreterare hos sakkunnige utsågs här 
till den 27 februari 1909 dispaschören C. M. Pineus. 

De sakkunniga hafva afgifvit förslag till provisoriska före
skrifter angående skeppsmätning i vissa fall och till vissa be
stämmelser rörande mätning i Sverige af fartyg enligt engelsha 
regeln. 

2 :o) Genom kungl. bref den 22 oktober 1909 bemyndiga
des chefen för sjöförsvarsdepartementet att tillkalla högst fem 
sakkunniga för utgifvande af ny upplaga af r eglemente för 
flottan, del I: och blefvo härtill den 23 oktober 1909 tillkallade 
kommendörkaptenen af l :a graden H. V. M. von Krusenstier
na, kommendörkapten en af 2:a graden friherre U. S. K :son 
Sparre, kaptenen A. E. T yden och marinintendenten af l :a 
graden S. F. Lagerholm . 

3 :o) Genom kungl. bref den 22 oktober 1909 bemyndiga
des chefen för sjöförsvarsdepartementet att tillkalla högst fem 
sakkuniga för utgifvande af ny upplaga af ~· eglemente för 
flottan, del III; och blefvo härtill den 23 oktober 1909 tillkal
lade kommendörkaptenen af l :a graden H. V. M. von Krusen
stin·na, kaptenerna F. O. vVidmark och K. Z. Rönblom samt 
r egementsintendenten K. A. Trysen. 
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4:o) Genom kungl. bref den 28 januari 1910 bemyndi
gades chefen för sjöförsvarsdepartementet att tillkalla högst 
fem sakkunniga, af hvilka en tillika skulle tjänstgöra såsom 
sekreterare för utredning beträffande bokföringen och kon
trollen vid flottans varf m. m.; och blefvo härtill den 11 maj 

1910 utsedda kommendören G. Dyrssen, mariningenjören af 
l :a graden P. V. Petersson, marinintendenten af l :a graden 
J. L. Lindquist samt ingenjörerna F. Berthelins och G. Blumc. 
Den senare entledigades den 4 november 1910. 

5:o) Genom kungl. bref den 4 juli 1910 bemyndigades che
fen för sjöförsvarsdepartementet att tillkalla tre sakkunniga' 
hvaraf en ordförande, för utredning rörande förenkling af 

marinens redovisningsväsende; och blefvo härtill den 12 juli 
1910 utsedda statskommissarien C. L. Tenow, kaptenen J. C. 

Sclmeidler och marinintendenten af l:a graden R. C. T . Näs
man. Den l augusti 1910 förordnades marinintendenten af 
2:a graden G. Lunden att biträda de sakkunniga . Betänkande 
n:r l afgafs den 15 november 1910. 

6:o) Genom kungl. bref den 29 juli 1910 bemyndigades 
elwfen för sjöförsvarsdepartementet att tillkalla högst 3 sal;;
kunniga för utredning af vissa i samband med en ifrågasatt 
förflyttning af flottans station i Stockh olm stående ekonomiska 

fd gor; och blefvo härtill den 6 augusti 1910 utsedda riksbanks
fullmäktigen S. Palme, arkitekten J. L. Peterson och stations
ingenjören C. A. Holmgren. Betänkande afgafs den 17 de
cember 1910. 

7:o) Genom kungl. bref den 29 juli 1910 bemyndigades 
ch efen för sjöförsvarsdepartementet att tillkalla högst fem sak
kunniga, hvaraf en ordförande, jämte en sekreterare, för ut
redning af vissa frågor rörande marinintendenturkår ens orga
nisa tion; och blefvo härtill den 6 augusti 1910 utsedda leda

mo len af Riksdagens andra kammare grosshandlaren E. A. 
Nilson, chefsintendenterna G. E. Didring och I. Neuendorff, 
kommendörkaptenen af l :a graden G. H . Lidbeck samt pro . 
fessom C. J . H. Hallendorff. Till sekreterare förordn.ades den 
17 augusti 1910 amanuensen i marinförvaltningen F. O. Scha
gcr . 
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8)o Genom kungL bref den 29 juli 1910 bemyndigades 
chefen för sjöförsvarsdepartementet att tillkalla högs t fyra sak
kunniga jämte en sekreterare för utredning af vissa frågor rö
rande navigationsskolorna i riket ; och blefvo härtill den () 
augusti 1910 utsedda generalmajoren H. G. W. Wrangel , leda
moten af Riksdagens andra kammare skeppsredaren -w. R. 
B. Lundgren, föreståndaren för navigationsskolan i Malntö 
J. S. Björling och sjötekniska biträdet hos kommerskollegium, 
sjiikaptenen K. G. Bjarke. Till sekreterare förordnades cicn 
11 a ugusti 191 O amanuensen i ecklesiastikdepartem entet E. 
G :son Bergman. 

XII. 

Utfärdade författningar/) 

Under år 1910 hafva på chefens för sjöförsvarsdeparte
mentet föredragning följ ande allmänna författningar utfärdats , 
niimligen: den 22 april kungörelse ang. ändrad lydelse af § 
7 8 i förnyade nådiga r eglementet för flottans pensionsl<assa 
den 17 november 1899 ; den 12 september kungörelse a ngå
ende understöd från småskollärares m. fl. ålderdomsunder
s tödsanstalt för lärare och lärarinnor vid lotsbarnskolor ; sam
ma dag kungörelse ang. ändring i nådiga kungörelsen a ugå
ende antagning och utbildning af marinintenden tselever och 
marinintendentsaspiranter den 11 december 1903; samma dag 
kungörelse ang. ändrad lydelse af §§ 5 och 9 i nådiga förord
ningen angående marinintendenturkåren i flottans r eserv den 
11 december 1903 ; samma dag kungörelse ang. ändrad lydelse 
af § 6 i förnyade n ådiga kungörelsen angående antagning af 
manskap vid flottans sjömanskår genom kontrakt den 31 de
cember 1907 samt formulär 4 till samma kungörelse; samma 

'*) Från Riksdagsberättelsen. 
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dag förordning ang. aflöning för sjörullföringsområdesbefiil 
och för flottans värnpliktiga under fredstid m. m .; den 21 ok
tober kungörelse ang. ändring i nådiga stadgan för sk eppsgos
seskolan den 13 mars 1896 ; den 11 november kungörelse ang. 
ändringar i förnyade n ådiga r eglementet för flottans pensions
kassa den 17 november 1899; samma dag kung örelse ang. än
drad lydelse af §§ 27 och 33 i förnyade nådiga reglementet 
fot lotsverkets enskilda pensionskassa den 18 september 1895 ; 
elen 18 november kimgörelse ang. tillägg till n ådig?. lmngörel
sen den 31 december 1907 angående organisationen af marin
staben och denna stabs verksamhet i fredstid ; elen 25 november 
kungörelse ang. pensionering af de vid marinen anställda för
män bland daglönare, sjukvaktare och öfriga daglönare. 

Il 



-- 228 -

o 

Arsberättelse i sjökrigshistoria och sjö-
krigskonst för år 1910. 

Afgifven den 8 F ebruari af ledamoten E . Pey1·on. 

I. 

Året 1910- 11 har varit ett fredens år. Världen har å ter

hämtat krafter efter nyligen genomgångna kriser af ekono

misk art. Till det yttre lugnt, är dock tillståndet inom och 

utom Europa, som Mahan ·paradoxalt yttrar »i r ealiteten krig, 

äfven om intet skott lossas ». sjökrigsvetenskapen har ej rik

tats med n ågra nya rön , grundade på krigiska förvecklingar. 

Fredsstrategien har fått utföra sitt intensiva arbete med stöd 

af redan vunna erfarenheter, och kraftigare än någonsin skal

lar ropet >> vill du freden, bered dig då på kriget». Då lagen 

om orsak och verkan äger sin tillämpning äfven h är, anhåller 

jag få lämna en kort öfversikt öfver rustningarnas orsak: clet 

militär-politiska läget. 
Europas stora maktgrupperingar hafva under år et icke un

dergått väsentliga förändringar. Trippel-alliansen å ena sidan och 

trippelententen å den andra h ålla fortfarande »balancen >> i un

gefärlig jämnvikt Trippelalliansen har dock förd elen af att 

Yara en naturlig kombina tion , h vilande på geografiska och del

vis nationella grunder; trippelententen däremot är en konst

produkt, en å terverkan af den förre, m ed motstånd och för-
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·var som ledande motiv. Tecken finnas emellertid, som tyda på 

förestående rubbningar inom det europeiska jämnviktslägeL 

Spänningen mellan England och Tyskland har under året 

gjort sig märkbar såsom ett kroniskt återkommande ondt. Å 

ömse håll ha de ledande statsmännen genom fredsförsäkljngar 

sökt bana väg för bättre förhållanden. Från engelska rege

ringen har äfven framställts förslag till inskränkning i flottrust 

ningarne. Något dylikt torde aldrig hafva förekommit i Eng

lands historia. Det anses äfven inom vida kretsar i detta land 

vara liktydigt m ed en förolämpning mot tyska nationen -

framkallad af rädsla. Tyska r egeringen har ej h eller vela t 

lyssna till förslaget. Ej h eller har Österrikes nyskapade flotta 

bidragit a tt lugna stämningen. Mot slutet af 1910 synes dock 

spänningen i n ågon m ån hafva mildrats och i ej oväsentlig 

grad torde detta få tillskrifvas det inrepolitiska läget i England. 

Bekant är huru partistriderna i detta land våren 1910 plöts

ligt afbrötos genom konung Edward VII:s död, för att ånyo 

under hösten 1910 blossa upp, och efter n ya val kvarstå nu 

partierna så godt som oförändrade. Den 6 dennes började den 

parlamentariska striden på nytt. Allt fortfarande äger den 

liberala regeringen majoritet och därmed anses faran för en 

a ggressiv utrikespolitik tillfälligtvis vara undanröjd. Ehuru så

lunda förväntningarna i England på ett omslag i y ttre politi

k en och en ytterligare kraftökning af flottan blifvit gäckade, 

torde man ej behöfva befarade att den nu sittande regeringen 

skall utsätta England för att behöfva taga emot maktspråk af 

någon. Lloyd-G eorge har tydligt uttalat att världen i detta 

a fseende kan vara lugn ; regeringen skall ej anse n ågot offer 

fö r högt a tt häfda Englands absoluta öfverlägsenhet till sjöss. 

Beträffande öfriga stormakler har e tt närmande ås tad

kommits mellan Österrike-Ungern och Ryssland. Redan i mars 

utsändes en kommunike om att spänningen efterträdis af ett 

normalt förhållande, hvilket sedan än m er förbättrats. 

Sammanträ ffandena mellan zaren och kejsar vVilhelm 

sistlidn e höst h ade en så hjärtlig karaktär att de väckt miss tro 

v id Seinen , hvarest man fruktar att trippelen tentens band kun-
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na lossna. En uppgörelse träffades äfven mellan Tyskland och 

Ryssland, hvilka båda makter ömsesidigt förklarat att de icke 

skola inlåta sig i fienlliga företag mot hvarandra. Ej heller 

motsätter sig Ryssland ett fortsatt byggande af den tyska Bag

clad-järnvägen. Ryssland har äfven genom öfverenskommel

se med Japan den 4 juli 1910 definitivt afvecklat sina mand

selluriska mellanhafvanden. 

Betecknande är äfven alt trippelententens gamla inflytan

de i Turkie.t varit i sjunkande, hufvudsakligast genom Frank 

rikes hänsynslösa lånepolitik. Äfven om ryktena om Turkiets 

anslutning till trippelalliansen, den rumänisk-turkiska militär

konventionen m. m. skulle sakna all grund, framgår dock otve

tydigt, att Tysklands inflytande i den muhamedanska Yärlden 

är i starkt stigande. 

Om sålunda de politiska förhållandena inom Europa äro. 

skenbart lugna, kan man dock ej undgå lägga märke till vissa 

företeelser, som förr eller senare m åste inverka på världshän 

delserna och särskildt på krigföringen till sjöss. Ett bland de 

märkligaste tidens tecken är tyska rasens frammarsch . På 

denna beror i sort sedt spänningen mellan England och Tysk

land, l1ärpå hänger ä f ven vissa småstaters problem. Befolk

ningen i Tyska riket har sedan 1870 ökats med 25 miljoner. 

Det egna landets resurser äro snart utsinade för denna väldJt;a 

folkökning, nationen måste därför vidga sina gränser, antingen 

genom all lägga under sig kolonier, öfvcr hvilka ännu ingen 

nations färger blåsa, och sådana landområden torde knappast 

s lå atl leta upp, eller genom eröfringar af andras. Den tyska 

industrien har i många grenar undanträngt den engelska från 

Yårldsmarknaden, handeln främjas genom en oerhörd m er

l.;:antil utveckling och nation alförmögenheten ökas årligen med 

l i11iljard. Den kraft, som jäser i Tyskland måste oemotstånd

ligt tränga sig fram. På alla områden går tyskarne i spetsen 

och England motser den dag då Holland, Belgien och Danmark 

skola tillhöra det tyska statsförbundet, då tyskarna i Österrike 

funnit alt , blodet är tjockare än vattnet», och då är Tysklanels 

herraväld e i Europa fullständigt. Tysklanels växande behof af 
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kolonier, dess oceanhandel och dess cläraf betingade maktställ

ning till sjöss, framtvingar en flotta - hvilken växer starkare 

från dag till dag. Att detta måste väcka blandade känslor i det 

mäktiga öriket torde vara själfklart. Då ett slutligt uppgörande 

af Englands och Tysklands m ellanhafvanden, sannolikt ej kom

mer att äga rum långt ifrån våra gränser, torde ett kortfattaclt 

återgifvande af Englands ståndpunkt i denna fråga, här vara 

på sin plats. I The Navy League Amma] för 1910- 11 yttras i 

en uppsats om , Great Britain and The smaller powers , följande. 

, stora staler hafva uppslå tt af en småningom skeende före

ning af mindre. Dc små staterna hafva med eller utan våldets 

makt tvungits tillsammans - en staternas attraktionskraft. 

Men rikedom har i regel samlats hastigare kring kusterna än 

inuti landet. Då sjöstaterna emellertid ej godvilligt delat sina 

skatter med inlandets folk , uppstod friktioner. Egen eller en 

annans sjömakt har skyddat de små sjöstaterna från militärt 

tryck fr ån landsidan, hvilket likväl försvagat dem , hvarpå Hol

lands, Danmarks och Portugals historia bära vittne. F. n. 

är det endast Tyskland som hotar de små staterna i Europa ; 

ty Rysslanels framträngande mot nordväst eller sydost torde tills

,,idare kunna lämnas ur räkningen. Tysklands sjöstrategiska 

h1ge är äfven ogynnsamt. På grund af tyska nationens inne

boende kraft måste dess utveckling gå öfver hafven. Men i 

hvilken riktning skall den i första hand försöka förbättra sitt 

läge? Att fullständigt krossa Frankrike för alt komma i be

si ttning af dess hamnar vid Kanalen eller Atlanten torde ännu 

öfvers tiga Tysklands krafter. Förbindelserna med Österrike 

blifva visserligen för lwar dag allt intimare, och redan förutspås 

dc tyska provinsernas i Österrike inkorporering med Tyskland. 

~1cn med en Österikisk hamn vore Tyskland ej hjälpt. Det 

skulle endast vinna tillträde till ett innanhaf, hvars utfartsvägar 

spärras af Stora Britannien. Troligt är därför alt Tyskland på 

bckos lnad , eller med meclgifvancle, af en eller flera mindre 

sta ler kommer att förbättra sitt läge. Vid en ytterligare gransk

ning finner man att Tyskland visade stort intresse af Marocco

frågan, som nära berörde England, Frankrike och Spanien. 
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Besittningen af Mogador eller Mazagan vore af stor betydelse 

för Tyskland. De skulle medgifva inrättandet af kolstationer 

·Och hjälpbaser ej allt för långt från Engelska kanalens myn

ning och i omedelbar närhet af de stora stråkvägarue till Me
.delhafvet samt Väst- och Syd-Afrika. Men viktigare för Tysk

land vore att äga någon af Portugals besittningar i Afrika och 

Azorerna. Dessa äro dock utom räkningen på grund af in

bördes fördrag mellan England och Portugal. Ett försök i 

.antydd riktning vore liktydigt med krig. Det återstår sålunda 

Holland och Danmark. H vad det förra landet beträffar, skulle 

Tysklanels sjömilitära läge ej afsevärdt förbättras genom att 

tillföras Hollanels kustremsa. Fördelarna alt under krig kunna 

äga förbindelser öfver ett neutralt Holland, äro så stora att de 

1m·de motväga försöket att med våld annektera landet. (Denna 

åsikt torde dock ej tillfullo delas af Tyskland. I behandlingen 

af Hollands försvarsfråga deltaga Frankrike, England och 

Tyskland med lika stort intresse. De båda förra stormakterna 

se i befästandel af VIiessingen och Schelde-mynningen en fara 

för en framtida tysk utpost i hotande närhet af deras egna 

kuster och anse att östra landgränsen borde vara det lämpliga 
föremålet för holHindska regeringens försvarsomsorger. Tysk

land däremot påpekar vikten af kustbefästningar till skydd 

mot öfver hafvet skeende försök att kränka Hollands neutrali

tet. För denna neutralitet röjes på alla håll ett rörande in

tr·esse.) Danmark är tvifvelsutan det lättaste och på samma 

gång bästa bytet för Tyskland. I besittning af Jutland erhölle 

det i Esbjerg en maritim bas utanför Bältena ; med Freröarne 

och Island i sitt våld skulle det intaga en flankställning till 

Stora Britannien. Danmark ligger öppet för en tysk inva~ion. 
Men om danskarue i st. f. att koncentrera sina försvarsanord

ningar på Köpenhamns befästande - hvilket är af alldeles un

derordnad betydelse - ville offra motsvarande summor på sin 

flotla , kunde ännu dess belägenhet, dock m ed Englands hjälp, 

vara tryggad. Danska flottan anses fullkomligt värdelös. Ingen

städes i hela världen finnes ett område så lämpligt för operatio

ner med torpedbåtar och undervattensbåtar, som farvattnet m el-
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lan Kiel och Bältena. Danmark är kanske den enda nation, som 

skulle kunna basera sitt sjöförsvar på torpeclvapnet, med stöd af 

några väl bepansrade och bestyckade monitorer , hvilka hvarken 

behöha hög fart, stort kolförråd eller sjögående egenskaper. 

Kunde danska sjöstyrkan blott uppehålla fiendens några dagar, 

vore Englands flotta utanför J ulland och innanför Bältena, 

och med ett energiskt försvar af Jutland skulle då tyska härens 

frmm:yckning kunna häjclas . - Underrättelserna från Dan

mark tyda dock på att en opinion för en förening med Tysk

land vinnner terräng. Från Tysklands sida skulle en återföre

ning af Schleswig vara priset, för att danskarne skulle ställa 

sitt land under den mäktige grannens öfverhöghet. Men huru 

som hälst, ticlen är inne att Danmark gör sitt val. Antingen 

Tyskland eller England. Om valet faller på elen förre stor

makten konuner England att som vederlag fordra Freröarna 

och Island. Faller åter lotten på England skall Danmarks 

oberoende upprätthållas, dock under villkor att dess flotta 

sättes i ett effektivt skick. » Artikeln af slutas med följande 

o rd: »Ett försvarsförbund de skandinaviska staterna emellan, 

vore en betydande diplomatisk seger för engelsk politik. För

verkligandet af denna tanke borde unelerlättas genom den nära 

släktsl.:apen mellan konungahusen i England och de skancli

naYiska länderna. Stora Britannien har för närvarande -

med unelantag af en än fastare förening m ed sina egna bi

länder - intet större intresse än omsorgen om och tryggandel 

af de små länder, som ligga mellan de stora militärmakterna 
och Europas haf. ,, De synpunkter, hvilka framhållas i ofvan 

å tergifna uppsats >> Great Britain and The Smaller Powers >> 

Yarsla m ed all önskvärd tydlighet om det intresse våra grannar, 

storm akterna hysa för de små ; ett intresse hvilket ingalunda 

haserar sig på omsorgen om de små för deras egen skull, och 

lwilket intresse h elt säkert skulle svalna, om de s1nå vore 

m indre Yärnlösa. 
E tt annat tidens tecken, en företeelse af viclt gående bety

delse, mö ter oss på andra sidan Atlanten, hos elen stora r epubli

ken U. S. A. H vad som där händer och sker torde bäst belysas 
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genom det jättearbete, som i dagligt tal benämnes Panama
kanalen, skapandet af en farled, hvilken dock i eminentaste 
grad är en världshistorisk händelse. 

Panamakanal en. 

Efter nära 3
/ , sekel af planer och misslyckade försök nal

kas Panamakanalen sin fulbordan. Den l. december 1913 
anses kanalen kunna öppnas för trafik ehuru den officiella 
dagen för kanalens invigning ej bestämts förr än den l. januari 
1915. Frågan om kanalens internationella ställning blir därför 
mer och mer brännande. 

I ingressen till elen konvention rörande skiljedom vid in
ternationella tvister, hvilken utgjorde hufvuclbehållningen af de 
första Haag-konferensernas arbeten, erkändes af signitärmak
lerna, såsom ledande grundsats >>elen solidaritet, som förenar 
medlemmarna af de civiliserade nationernas samfund>>. Prin
ciputtalandet kan måhända läggas till grund för ett framlida 
fredsarbete, men starkare fredsband finnas dock nationerna 
emellan och f6imst bland dessa står elen internationella sam
färdseln. Telegrafkablar, ångbåtslinjer, järnvägsnät, kredit
W1stalter m. m. förena våra dagars stater på ett vida säkrare 
sätt än kongressresolutioner och fördrag. Att befordra inter
nationell samfärdsel och att genom folkrättsliga bestämmelser 
ordna förhållandena i nationernas stora mötespunkter, har se
dan länge lifligt uppmärksammats af det sista seklets cliploma
ter och folkrättslärde. Så bestämdes genom 1888 års fördrag 
att Suez-kanalen i krigs- som fredstid skulle hållas öppen för 
alla krigs- och handelsskepp samt att kanalen, dess hamnar och 
närmaste farvatten skulle fridlysas för hvarje krigiskt företag. 
Man skulle därför kunna förmoda, att liknande bestämmelser 
skulle komma att utfärdas äfven för Panamakanalen. Likhe
terna mellan de båda vattenvägarna äro också flera. Bägge· 
äro konstgjorda trafikleeler genom näs, förenande tvänne kon
tinenter; båda förkortar sjövägen med 1,000-tals mil och båda 
ligga inom en maktlös stats territorium. Hade någon af dem 
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helt och hållet legat inom en stormakts gränser torde respektive 
kanalernas internationella ställning aldrig kommit på tal. Men 
s'tora olikheter kunna äfven påvisas. Suez-kanalen byggdes af 
·ett bolag i spetsen för hvilket stod F. de Lesseps. Arbetet bör
jades 1856 och fullbordades 1869. Under dessa år intog Eng
land en afvaktancle, misstänksam hållning. När så Egypten år 
1875 råkat i ekonomiskt trångmål och därför släppte ut sina 
J,analaktier i marknaden, inköptes dessa omedelbart af Eng
land, ·som nu, inseend e kanalens oerhörda betydelse för sitt 
världsvälde, erhöll majoritet i bolaget. År 1882 inträffade 
Arabis resning. England inbjöd då Frankrike och Italien till 
ett gemensamt unelertryckande af revolten. Båda dessa stater 
afstoclo emellertid, och England besatte då ensam Egypten med 
sina trupper och har ännu ej funnit skäl draga dem därifrån. 
Trots 1888 och 1904 års fördrag hvilar kanalens fridlysning nu 
helt och hållet på Englands godtycke och kan sålunda upp
r i1tthållas enelast på grund af dess militära maktställning. Pa
namakanalen däremot är helt och hållet ett statsföretag. U. S. 
A. iiger kanalzonen och denna räknas nu såsom hörande till 
r epublikens kustområde. Häruti ligger, såsom synes, en vä
sentlig olikhet i de båda kanalernas internationella karaktär. 

I Hay-Bunan-Varille-fördraget af elen 18 november 1903, 
h vilket tillförsäkrade U. S. A. rättighet att genom elen nybildade 
republiken Panamas område framdraga kanalen, uttalas visser
ligen att kanalen skall åtnjuta >> evig neutralitet». Men 
ii h · en, enligt art. XXIII, att kanalen, om nödvändigt, må 
hefiistas och försvaras. I Hay-Pauncefote-förclraget mellan 
U. S. A. och England, sådant det blifvit ratificeraclt 1902, 
förb judes icke kanalens befästande, hvilket 1 U. S. A. 
loJkas såsom en tyst meclgifvande till befästningars anläggande. 
Det förra aftalet är slutet mellan U. S. A. och den lilla staten 
Panama, och då den senare meclgifvit sin mäktiga kontrahent 
fulls tändig öfverhöghet öfver kanalen, dess ändpunkter och 
niirm aste område, så torde U. S. A. känna sig äga vidsträckt 
frihe t vid fastställande af neutralitetsreglerna. 

Den interparlamentariska fredskongressen, hvilken i au-
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gusti 1910 sammanträdde i Bruxelles, beaktade frågan om ka

nalens neutralitet. I en därunder antagen resolution fram

ställdes kraf på att alla kanaler och sund mellan hafven i all

mänhelens och handelns intressen skulle förklaras neutrala. 

Såsom exempel på dylika förbindelser nämnas Suez- och Pa

namakanalerna och Magelhaens sund. Det återstår dock att 

se hvad verkan denna resolution kan hafva på U. S. A. Ur 

amerikansk synpunkt torde kanalens befästande och eventuella 

afspärrande under krig vara ett sine qua non för att U. S. A. 

skall kunna utnyttja kanalens oerhördt stora strategiska bety

delse. Alla tecken tyda äfven på att U. S. A. på äkta ameri

kanskt sätt konuner att säga >> hands off , till enhvar nation , 

som vill blanda sig i kanalens affärer; hvilket ytterligare bevisas 

däraf, att presidenten Taft den 10-14 sistlidne december in

spekterade "The Is Linian canab för att tillsammans med l. c. 

Goethals bestämma plats för befästningarna. 

Om sålunda dessas tillkommande kan anses såsom ett 

faktum, så borde Europa snarare böra lämna sitt tysta medgif

vande till denna åtgärd, än försöka motsätta sig densamma. 

Ty en starkt befäst Panamakanal är nödvändig för att, när 

tiden är mogen, kunna möta den gula rasens anlopp. Att U. 

S. A. tillfullo inser betydelsen af att i tid förbereda sig på kon

flikter med Japan, strider, hvilka innerst beröra hela den hvila 

rasens ställning, framgår däraf att ä!'ven H0110lulu befästes. 

Oahu, en af Hawai-öarna, omskapas f. n. till världens starkas te 

sjöfästning och till en l. kl. strategisk bas. 

I yttersta östern tränger sig den japanska kraften fram, 

oemotståndligt liksom den tyska i västern, och miclt emellan 

dem står den ännu obesegrade angelsachsiska r asen, på vakt mot 

båda. Förbrödringen mellan de två stora engelsktalande folken 

har uneler senare tid tagit sig märkliga yttringar. Den ameri

kanska atlantereskadern på 16 slagskepp har uneler flera vec

kor besökt engelska och franska hamnar, men inga tyska, och 

däruneler visat och blifvit föremål för stormande h yllning. 

Bland de ord som därunder yttrats må följande citeras: "Ameri

kanska flaggan skall vaja sida vid sida med Englands i för-
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svaret mot hvarje angrepp på öriket ; Britauniens forna kolo

nier se upp till det gamla moderlandet med lika mycken vörd

nad och kärlek som de nya och elen dag, då qlJa angelsachsiska 

nationer kunde sluta sig tillsammans skulle de diktera världs

freden., dngen makt i Europa,, säger Mahan, , kan i högre· 

grad än den brittiska flottan afskräcka de oförnekliga intresse

och maktmotsatserna från en väpnad sammandrabbning. , Om 

den brittiska och amerikanska flottan skulle samarbeta be-

sannades måhända ofvan citerade ord, att världsfreden då skul
le kunna dikteras. 

Det är mot bakgrunden af det politiska läge, hvars kon

turer jag här försökt uppdraga, som den maritima rustnings

ifvern, i så goclt som alla länder, måste framstå i sin rätta 

belysning. Hvacl särskilclt världens främsta sjömakt beträffar,. 

förmärkes ett intensivt arbete inom hela The British Empire, 

moderlandet och dess kolonier, att genom flottan kunna bevara 

sin maktställning och afvända molnen som resa sig vid den 

politiska horisonten, hvilken våren 1915, enligt Alan H. Burgoy

ne's utsago, skulle förete en synnerligen mulen anblick; ty det 

året torde följande förändringar ha f va ägt rum: 

den engelsk-japanska alliansen utgår; England blir sålunda 

nöclsakadt hålla en stark flotta i Ostasien ; 

tyska flottan har, enligt nu gällande flottplan, nått sitt 
maximmn af styrka; 

de 4 italienska och 4 österrikiska dreadnoughtarne äro· 

färdiga, hvilket konuner att tvinga England att hålla en divi 

sion fartyg af motsvarande styrka i Meclelhafvet; 

ett afsevärdt antal l. kl. slagskepp torde finnas till salu; och. 

slu tligen beräknas Panamakanalen då vara öppnad. 
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II. 

stagskeppens utveckling m. m. 

Ehuru Dreadnought redan funnit sin efterträdare i Super

Dreadnought fortgår alltjämt trots, eller kanske just på grund 

af typens segertåg, en strid om hvilken makt som från början 

lancerade förstnämnda fartygstyp. striden i och för sig själf 

är af underordnad betydelse, men dels ligger uti densamma 

ett försök till urskuldande inför respektive länders skattedra

gare för det att marinbudgeterna vuxit med Dreadnought-typens 

antagande, och dels spåras äfven här en viss spänning mel

lande de två rivalerna England och Tyskland, som gör att stri 

den ej saknar sitt intresse. 

Den ursprungliga Dreadnought lades på stapeln i okto

ber 1905 och framhålles i England vara en utveckling af Lord 

Nelson-typen. Redan i maj månad samma år hade emellertid 

Japan sin satsuma på stapeln. satsuma har 19,500 tons de

placement, Dreadnought 18,000 och Lord Nelson 16,500. Om 

endast storleken lägges till grund för afgörandet om hvem 

som startade Dreadnought->eran, har således utan tvekan Ja

pan tagit prisel. Men Dreadnought får ej bedömas enbart efter 

storleken. Med denna typ förverkligades tanken att kunna 

åstadkomma största möjliga kraftkoncentrering pr. enhet och 

med denna utgångspunkt såsom bestämmande torde England 

ej kunna afsäga sig äran att hafva grundlagt den nya »>eran ». 

Måhända var Dreadnought konstruerad på basis af erfarenhe

terna från rysk-japanska kriget och med hänsyn tagen till den 

:;tändigt pågående striden mellan kanonen, pansaret och tor

peden och blef en naturlig utveckling af dåtida pansarfartyg. 

Anmärlmingsvärdt är dock att redan hösten 1904 hade Tyskland 

ritningar färdiga till ett slagskepp om 16,500 tons, bestyckadt 

med 6 st. 28 cm. kanoner i 3 dubbeltorn, placerade i fartygets 

midtellinje samt 12 st. 17 cm. kanoner. Om detta fartyg hade 

blifvit byggdt, sl-:ulle det varit lika öfverlägset dåtida slagskepp, 

som Dreadnought vid en något senare tidpunkt visade sig vara. 

Alldeles uteslutet torde därför ej vara att Dreadnought helt 
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e nkelt var ett svar på omnämnda >>Super-Brandenburg» och 

till de skäl, som föranledde dess byggande, torde då böra läggas 

iinnu ett - spänningen mellan England och Tyskland. 

Ar 1910 har kännetecknats af ytterligare ökning af ton

naget så godt som hos alla fartygstyper. Hufvudsakligen är 

<!et dock slagskeppen och slagskeppskryssare som vuxit i stor

lek. Från Dreadnoughts 18,000 tons är deplacementet nu uppe 

i 27 ,500 tons å senaste stapellagda engelska och amerikanska 

slagskepp och hos kryssarn e ända till 28,000 tons. Någon ten

dens till nedgång kan ännu ej förmärkas, ehuru röster ingalunda 

saknas, lwilka framhålla att fartygen redan nu nått en storlek, 

som svårligen kan öfverskridas, ty de genom en ytterligare 

ökning vunna fördelarna skulle ej kunna motväga vissa däri

g enom uppkomna stora olägenheter. 

Deplacementökningen å slagskeppen grundar sig på att 

den artillerisliska kraftkoncentreringen per enhet ansetts böra 

u ts träckas. Antalet grofva pjäser har sålunda ökats från 8 

till 12- 13 och då samtidigt kalibern vuxit från 30, 5 cm. till 

3±,3 cm. inom engelska marinen och 35,6 inom U. S. A:s flotta 

och pansarskyddet bibehållits eller ökats, fanntvingades de

placementsökningen af sig själf. slagskeppens längd har där

igenom vuxit till öfver 170 m. A slagskeppskryssarne är det 

å terigen en sträfnm efter högre fart, som förorsakat deplace

mentets ökning; längden uppgår nu ända till 219 m. å den i 

England under 1910 beviljade kryssaren. 

I såväl uppställningen af samtliga torn i fartygets' midtel

li nj e som ock i kaliberökningen spåras ett återupplifvande af 

förut gällande principer, ty redan 1862 hade Royal Sovereign 

fyra svåra kanoner placerade i 4 torn i fartygets medellinje. Ka

libern höjdes för 30 år sedan i England från 30,5 till 34, 3 och slu

tade med en 110 tons kanon om 41,3 cm. kaliber, hvarefter en 

återgång ägde rum till 30,5 cm. kanonen. Kaliberökningen 

är nu än en gång frågan för dagen. Om hänsyn tages till 

!Jcn omtriingningsförmågcm så är såväl 30,5 som 28 cm. kanonen 

fnllt tillräcklig å hvarje antagligt stridsafstånd. Kaliberöknin

gPn vore sålunda ur denna synpunkt onödig; men äfven ur 

Tidskri ft i Sjöväsendet. l G 
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en annan synpunkt ter sig kaliberökningens fördelm mera 
skenbara än verkliga. Tio 30,5 cm. kanoner i 5 clubbeltorn 
Yäga jämte ammunition och tillbehör lika mycket som åtta 
34,8 cm. kanoner i 4 dubbeltorn. Uneler förutsättning af sam
ma eldhastighet pr tidsenhet skulle de förra kanonerna kunna 
aflossa 10 skott mot de senares 8. I praktiken torde emellertid 
34,3 cm. kanonens eldhastighet blifva mindre än 30," cm. ka
nonens. Träffprocenten från 10 kanoner af sistnämnda kaliber 
torde med all sannolikhet blifva högre än från 8 34,s cm. kano
ner. Med ett begränsadt deplacement skulle därför 30,5 cm . 
kanonen äga företräd et, därigenom att den möjliggör apte
raneJet af ett talrikare artilleri och sålunda äfven ett bättre 
träffresultat Andra orsaker hafva tydligen frampressat kali
berökningen och därmed förbundna oerhörda kostnader; det 
är å ena sidan en ökning af projektilens sprängverkan , å elen 
andra en sträfvan att höja träffsäkerheten å mycket stora af
stånd, som varit bestämmande faktorer i denna fråga. Då 28 
- 30,5 cm. kanonens ballistiska egenskaper icke torde kunna 
höjas, utan att än m er förkorta kanonens redan mycket be
gränsade lifslängd, återstod endast kaliberökningen för att ktm
na uppnå ofvan nämnda m ål. Kaliberökningen är emellertid 
förenad med afsevärda svårigheter, ty genom större krutladd
ning ökas slitningen inuti kärnröret och denna olägenhet kan 
endast till en viss grad upphäfvas genom att minska laddnin
gens storlek och därm ed äfven V0 utan att elen grofva kanonens: 
effekt kommer alt understiga 30,5 cm. kanonens. Tack vare sin 
tyngre projektil äger nu 34,5- 35 ,u cm. kanon en , oaktadt sin 
lägre hastigh et, något större träffsäkerhet å dc slörsta afstånden: 
än 30,, cm . kanonen , äfvensom större effekt vid målet. 

Det förefnller dock, som om kaliberökningen hade sin 
egentliga upprinnelse uti nu rådande benägenhet att i största 
möjliga mån vilja utkämpa strid på yttergränsen af vapnens 
portee. Gifvet är dock alt vissa absoluta hinder komma att 
resa sig mot den sorlens strider. Jag anhåller få framh ålla att 
allt som kan bidraga till stridens afgörande aftager med af
s tåndet , främst förm ågan att bes tämma afståndet, vidare en 
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god eldledning, förmågan alt kunna se och rikta, äfven genom 
kikarsilde, träffsäkerheten och projektilens effekt. 

Reaktionen mot de till öfverdrift uppskattade stora strids
nrstånden gör sig redan nu gällande, ehuru den först i ett krig 
lwn komma till sin fulla rätt ; ly afståndet konuner att be
stämmas af den befälhafvare, som vill och kan kämpa en afgö
rande strid, och därmed komma afstånden att minskas. Röster 
saknas dock ej som redan nu förutspå r en återgång till 30,,. 
cm. kanonen och ett minskande af deplacem entet. 

Med få undantag uppställes det svåra artilleriet alltjämt 
i dubbeltorn. Trippcltornen, som antagits i Italien, Österril;.e 
och Ryssland hafv~ icke tillvunnit sig allmänt förtroende. 
Tornkonstruktionen medgifver on ekligen vissa stora teoretiska 
fördelar, såsom att minskad vik t och mindre utrymme kräfves 
för det svåra ar tilleriet, vidare aU eldledningen skulle under
lä tLas genom ar tilleriets gynnsammare sammanförande i större 
grupper och alt pcrsonalbehofvet skulle minskas. Olägenhe
ter finnas docl;.. Sålunda framhålles att viktbesparingen icke 
torde blifva af betydenhet om tornen skola kunna gifva det 
skydd, som kräfves för 3 kanoner, pansarets tjocklek måste då 
ökas, underbyggnaden göras starkare och torn vridningsmaski
ner m. m. kraftigare, hvilket allt medför afsevärdt tillskott i 
,·ikl; vidare större svårighet m ed ammunitionstillförsel och 
ökad rökmängd, hvilket förorsali.ar minskad eldhastighet samt 
~ lutligcn risken all tre kanoner samtidigt kunna försättas ur 
st ridbart skick. Försök pågå nu i Ital ien att utröna om ladd
nings- och eldhastigheten i trippeltornet kan uppclrifvas till 
samma höjd som i ett dubbeltorn. 

Kaliberökningen har äfven gjort sig gällande nedåt. I 
Engbncl, där nll-big-gun -principen varit allenarådande, lär 15 
cm . kanonen å ter komma a tt göra sitt inträde å dc nyaste 
slngskcppen , och frnmh ållcs särskildl vikten af pansarsk ydd 
l'iir dessa pjäser. A samtliga kryssare af »stad >> -klassen hafva 
de 2 15 cm. kanonerna och 10 10,2 cm . kanonerna blifvit 
t•rsa tla af 8 sl. 15 cm. kanoner. Inom flera mariner , bl. a . 
.fapnns, hYilken äger den på krige t s löelda erfarenheten, har 
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man ej velat frångå 15 cm. kanonen. Orsaken att elen nu åter 

tages till nåder i England torde bero på hufvuclsakligen följan

de skäl: l) 15 cm. kanonen, som i alla afseenelen är en utom

ordentligt god pjäs anses verksamt kunna unelerstödja det 

svåra artilleriet iifven uneler strider på stora afståncl; 

2) nödv~indiggör torpedens ökade portee en kraftig pjäs 

i stånd att på långa h åll kunna afvärja torpedanfall. Denna 

senare synpunkt bestyrkes ytterligare cläraf, alt den moderna 

takLiken slräfvar efter att kunna framföra jagare (torpedbåtar) 

under strid mellan tvänne styrkor på dagen. För alt kunna 

afsl å torped-angreppen fordras sålunda oskadade, alltså skyd

dade, långskjutande pjäser. 

Med fartygens ökade storlek uppstå delvis förändrade tak

tiska förhållanden. Afstånden fartygen emellan måste blifva 

större och därmed förlänges afsevärclt själfva stridlinjen, !war

igenom åter ledningen försvåras. Signälering under strid torde 

bliha utesluten ; unelerlydande elivisionschefer måste sålunda 

gifvas större själfständighet. 

Vid de taktiska öfningar, som under år 1910 ägt rum inom 

stormakLsmarinerna, synes hufvtldvikten hafva blifvit lagd på 

den »taktiska uppmarschen och grupperingen >> , eller intagan

det af det fördelaktigaste utgångsläget för själfva striden. Un

der artilleristrielen anses evolutioner icke böra ifrågakomma 

med mindre de verkställas för att förändra afståndet. Med 

skärpa framhålles att manövrer och elclgifning icke låta sig 

förena. Såsom ett skede i striden synes man såsom ofvan 

nämnts äfven vilja införa anfall af jagare (torpedbåtar) och 

gifvet är att med fartygens tilltagande storlek har målytan i 

hög grad ökats, hvilket i all synnerhet konnner torpedvapnet 

till godo. Utan tvifvel ligger elen största faran för de stora 

fartygen i angreppet uneler vattnet, vare sig af torpeder eller 

minor, äfven om artilleriet alltjämt förblifver hufvudanfalls

vapnet. Då ett lyck aclt torpedanfall kan försätta ett slagskepp 

ur stridbart skick och då utsikterna för torpedträff växer med 

fartygets storlek synes det, som om häruti skulle ligga en fara 

för och alt gränsen redan vore satt, för en ytterligare ökning 

af deplacementet. 
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Följande antal fartyg, hänförbara till Dreadnought-typen, 

skulle vara fullbordade den 31 mars år 

Stora Britannien ..... . 

Tyskland . .... .... . . . . 

U. S. A .. ............ . 

.Japan ............... . 

Frankrike 
Ryssland 
Ös terrike 

ftalien ..... .. ........ . 

Brasilien ............. . 

Argentina .......... .. . 

Spanien ........... . . . 

Turkiet ............. . 

Chile ........ .. ...... . 

1910: 

8 
2 

2 
l 

l 

III. 

1911: 

12 
5 
4 

2 

2 

1912: 

20 
9 
6 
4 

6 

l 

2 

l 

1913: 

27 
17 

8 
6 
6 
4 
2 
2 
3 
2 

l 

1914: 

27 +? 
21 
lO 

7 
8 
4 

4 
4 
3 
3 
2 
2 
l 

Sjöförsvaret inom Norge, Danmark och Ryssland. 

U Löfver h vad som i senaste årsberättelsen i Sjökrigskonst 

och sjökrigshistoria anförts rörande orvanstående staters mari

n er, finnes ej mycket att tillägga. 

I Norge har intresset för sjöförsvarsfrågan fått ökad lif

aktighet. Det »Sömilit::ere samfund » tillsatte under hösten 1910 

en kommitte, som agiterar för större anslag till sjöförsvaret. 

Agitationen synes redan hafva burit frukt, i det att norska 

försYarsminisLern föreslår en ökning af elen ordinarie budgeten 

med l, r; mill. kr. stortinget har dessutom afsatt 2 mill. kr. 

och det samlade beloppet föreslås nu att användas på följande 

sätt : Lill påbörjande af en jagare, till anskaffande af en och 
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påbörjande af två undervallensbåtar samt dessutom till anskaf
fande af reservfartyg och minmaterieL 

Försvarskommissionen uttalar i sitt betänkande att flottan 
bör få följande styrka: 8 pansrade kustförsvarsfartyg, 6 jagare, 
40 torpedbåtar, 12 undervattensbåtar med nödiga moclerfartycr 

v ~ b' 

4 kanonbåtar och l snabbgående minutläggningsfartyg samt 
diverse mindre fartyg. 

Dannwrl har under byggnad l minutläggningsfartyg om 
570 tons , 6 stora torpedbå tar om 230 tons och 2 undervattens
bå tar. 

Ryssland. Fullbordandet af 1908 års beredskaps- och 
indelningsorganisation torde komma att fördröjas. Enligt för
slaget skulle elen aktiva flottans kärna utgöras af 8 slagskepp. 
Af rlessa beräknas de 4 Dreadnoughtarne - typ Gangut -
tidigast vara färdig 1912. I såväl ryska som utländska fack
tidskrifter hafva de underkastats elen skarpaste kritik, hvilket 
måhända ej bidragit till arbetets skyndsamma slutförande. 

Rysslands fredsstrategi visar f. n. tydliga tenelenser att kon
centrera sjöstridskrafterna i Finlandsskären. De mot Finland 
nyligen vidtagna kraftåtgärderna bestyrka äfven denna för Sve
riges vidkommande mycket viktiga åtgärd. Enligt i pressen syn
liga uppgifter skulle kontrakt redan vara afslutade angående 
byggandet af hamnanläggningar och befästningar vid Her
mansö, belägen N .0. om I-Iangö, h varjämte vid Porkala skulle 

anordnas en bas för torpedvapnet 

Med en rysk station vid I-Iermansö har elen seelan 1908 
afblåsta Alanels-frågan uppstå tt på nytt, men denna gång ej 
som en fråga utan som en verklighet - ehuru i någo t föränd
rad fonn. Föga troligt var att Ryssland i längden skulle af
hålla sig från att draga alla de fördelar af sin ställning Yicl 
Östersjön, som det folkrä Usligt sed t, förvärfvade redan genom 
Fredrikshamns-freden. Då Alanels-servitutets upphäfvande 
rönte motstånd af en , eller kanske flera stormakter, måste 
Ryssland välja en annan utväg för frågans lösand e ty Libau 
har nu ej läagre någon betydelse. Hamnen anlades då Ryss 

.lands flotta ännu var Tysklands öfverlägsen, såsom ett strate-
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giskl hot mot elen syd-väs tra grannen. Sedan den tiden äro 
mak tförhållandena omvända och hamnen anses dessutom 
om öj lig att skydela mot bombardering från sjösidan. I-Iermansö, 
so m lär vara relativt isfri, synes vara väl vald. Från inloppet 
till den rymliga fjärd , hvilken leder upp till Lappvik-Ekenäs 
oeh Lill linjen genom de yttersta grunden är afståndet 7' '"; 
om rådet innanför nyssnämnda line är i hög grad grundupp
fy lldl. Tvänne utprickad e farleder, utmynnande 8' från hvar
a ndra, leda till sjöss; dessutom löper en inomskärsled från Por
kola förbi inloppet till I-Iermansö, till Hangö. Sistnämnda led 
to rde utan tvifvel kunna uppränsas till erforderligt djup. 

För Sverige innebär anläggningen ytterligare en påminnel
~e a ll Rysslanels expensiva kraf ännu kvarlefver, hvilket bör 
mana till eftertanke och handling. Genom en rysk primär bas 
i omedelbar närhet af Aland, försvåras möjligheten för en 
even tuell fiende, att taga denna ögrupp som tillfällig replipunkt 
v id operationer mot Ryssland . Sveriges neutralitet kommer 
således alt utsättas för en till visshet gränsande fara af kränk
ning. Replipunkten förflyttas åt väster, till svensk skärgård. 
Antingen måste Sverige förlila sig på egen kraft och vidtaga 
mått och s teg för att kunna häfda sin själfständighet och sin 
ueutralitet, hvilken senare i ofvan anfördt fall definitivt hvilar 
på flottan; eller ock tvingas vi att söka stöd hos England eller 
Tyskland och ställa oss i vasallstatens beroende. Beskydd. 
torde vi dock icke kunna räkna på, med mindre vi själfva 
ha fva att kraftigt försvar. Det är onekligen ett säreget sam
ma nträffande, att världen får kännedom om en ny rysk örlogs
hamns planläggning samtidigt med den rysk-tyska öfverens
kommelsen. Vid Alanels-frågans uppgörelse fälld es utslaget ge
nom Tyskland, som beslutsamt salte sig emot alla planer på 
Å lands befästande. Tyskland har nu fått fria händer i orien
ten, Ryssland i Norden! Sverige står mera än n ågonsin inför 
"småstaternas problem ». 

Röster saknas dock ej i Ryssland, hvilka anse ryska flot
tans ställning allt annat än tillfredsställande. Den akliYa eska
de rn fram hålles vara för svag för att upplaga kampen mot en 
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stormakts flotta och å andra sidan onödigt stark för krigsföre
tag, riktade mot en sekundär makt vid Östersjön. Det kraft
tillskott, som aktiva eskadern skulle kunna tillföra en allierad 
makt, betecknas såsom en illusion. Ty vid krigiska förveck
lingar komme Östersjön att spärras innan en förening med den 
allierade kunde äga rum. Eskaderns öde vore då att invänta 
tyska eller engelska flottan, för att af någon af dem tillintet
göras. De rykten, hvilka tid efter annan utspridas, om ett 
forcerad t byggande af en stark, sjögående flotta , anses · afgifna 
blott för att vilseleda ententens öfriga makter. Ty dessa önska 
en allians med Ryssland, endas t för så vidt landet är starkt 
till lands som till sjöss. Då ryska flottan alltså för närvarande 
aldrig kan fylla sin raison d'etre: att försvara rikets trenne 
kuster, måste andra utvägar tillgripas. Ryssland måste bygga 
fartyg, som äro andra mariners öfverlägsna. Inför marinmyn
digheterna hafva äfven framlagts ritningar till tvenne fartygs
typer, hvilka äro väl värda att här i korthet r elateras. 

l ) En undervattenskryssare om 4,500 tons deplacement, 
m ed 16,000' aktionsradie och 26' fart . Kryssaren skulle för
ses med y ttre skrof af 6- 10 cm. tjocklek , samt ett innerskrof, 
2 cm. tjockt. Bestyckningen skulle utgöras af: 36 torpedtuber 
af n y konstruktion, 120 fl ytminor samt 5 st. 12 cm. kanoner 
i rörliga pansartorn. Kryssarens konstruktion medgifver en 
hastig dykning. Med sina 18 torpedtuber i bredsida skulle 
den kunna afgifva »salv-torped-eld ». Det stora tonnaget skulle 
sJ u tligen frigöra fartyget från beroendet af bas och möjligöra 

dess beboende under längre tid. 
2) Ett pansarminutläggningsfartyg om 16,000 tons depla

cem ent, 162 m. långt, 22,5 m . bredt och 7,7 m. djupgående ; 
53,930 indik . hkr och 27' fart. Med 11 ' fart skulle fartyget 
hafva en aktionsradie af 29,000'. Skrofvet skulle skyddas af 
ett pansarbälte 12- 6 cm. tjockt från för till akter och sträc
kande de sig 5,5 m. öfver och 1,5 m. under vattenlinjen; tviinne 
pansardäck: ett öfver och e tt under vattenlinjen samt slutligen 
ett pansradt vattentätt skott förut och ett dylikt akter ut. 
Bestyckningen: 2 st. 30 cm. kanoner, 2 st. 24 cm. kanoner, 
16 st. 15 cm. kanoner samt 1,000 flytminor. 



c._ 
;_:.: 

;,. : 
'b 

·"" . ci- . • ·<7 • 

~Stcr6 

3.5 
& 

. ·. 

31 

38 

35 

12 
St. 

J6 
fl t'\ !Jo 
o ~ 

16
111 v,~ C· 

!::J 

/.1 
w 

33 
27 

3f 

3.1 

14 

13 

18 
!tf: 

44 

3.5 $,'; 

31 
Ll- $t. 

\s 

> 
) 
) 

25 
Sl SJ.. 

.1c 

31 
51 / .15 

38 50 



- 247-

Om dessa fartygstyper visa sig praktiskt utförbara, kunde 

fartygen trotsa hvilken motståndare som hälst, de skulle för

ändra sjökrigförin gen och medföra en hittills oanad r evolution 

inom sjötaktiken. Det återstår dock att se om de äro prak

tiskt utförbara, eller om äfven detta rykte är afsedt - som tröst 

för de allierade. 

IV. 

Undervattensbåtar. 

Frakrike intager ej längre främsta rummet hvad antalet 

undervalensbåtar beträffar, ty äfven med denna fartygstyp 

söker England förverkliga two-power-standarden. 

Fördigbyggda eller uneler byggnad vararrcle unclervattensbätar . 

England. Frankrike. U. S. A. Ryssland. Tyskland. Italien. J apan. 

87. 81. 40. 35. 24. 19. 12 . 

England påbörjade ej byggandet af undervattensbåtar förr

än år 1901, då U. S. A. och Frankrike r edan ägde ett afsevärdt 

antal. Måhända är det därför ej utan en viss stolthet, som 

England nu anser sig ej blott såsom den ledande med afseende 

på antalet båtar, utan äfven med hänsyn till dessas konstruk

tion och personalens duglighet. Albion har i så fall klokt till

godogjort sig andra länders dyrköpta erfarenhet. 

Äfven T yskland har m edlugn afvaktat utvecklingens gång, 

under framhållande att det ej är antalet undervattensbåtar 

utan fastmer deras tekniska fullkomning och personalens dug

lighet som fälla utslaget. Liksom i England har man här 

dragi t lärdom af öfriga mariners experiment och först 1906 

påbörjades byggandet af undervattensbåtar. Att Tyskland 

nu öfvernmnit sin afval,tande h ållning, utvisas bäst af det allt-
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jämt stegrade byggnadsanslaget för nämnda materiel. An

.slaget uppgick: 
år 1907 till 7 milJ. mark; 

)) 1908 )) 10 
1909 )) 10 

)) 1910 )) 15 
)) 1911 )) 15 

Då likväl Frankrike, än så länge, torde besitta den största 

.erfarenheten inom undervattensbåtsväsendet, anhåller jag få be

röra hvad som kunnat inhämtas rörande detta lands under

. vattensbåtar. 

Organisation och öfningar. 

Båtarna indelas i offensiv- och defensiv-grupper om 3- 6 

båtar i hvarje grupp. Till de senare grupperna hänföras huf

vudsakligen före 1905 byggda båtar, hvilkas egenskaper i stort 

.sedt icke medgifva deras användande utanför hamnområdet. 

Såsom stödpunkter för undervattensbåtar användas föl

jande platser: 

Calais ..... . 
Cherbourg 

Bres t 

La Pallice .. 
TÖtllon 

Bizerla 
)) 

l 

2 
l 

l 

l 

l 
l 
l 

l 

grupp, 
)) 

offensiv, 3 
6 

defensiv, 5 
offensiv, 3 
defensiv , 5 

offensiv, 4 
defensiv, 5 
offensiv, 3 
defensiv , 3 

tvänne 700 tons båtar; 

båtar; 

)) 

)) 

Oran ....... l grupp, offensiv, 3 bå tar ; 

återstående båtar bilda reserv. 

samt dessutom 

Undervatensbåtarne i Calais, Brest och Toulon sortera, 

jämte samtliga kustförsvaret tillhörande försvarskrafter, under 

le commandant superieur, hvarigenom försvarets enhetliga 

ledning är betryggadt. 
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Utbildning . 

Skjut- och angreppsöfningar äga rum hvarje kvartal ; så

:som mål användas härunder kustförsvarsfartyg, hvilka, som 

stöd för underva ttensbåtarne, äro förlagda i Cherbourg, Bres t 

och Toulon. Vid dessa öfningar användas öfningstorpeder 

mot fartygen samt stridstorpeder mot af dem bogserade mål. 

För all vidmakthålla stridsberedskapen företagas hvarje m å

nad mobiliseringsöfning med någon grupp, hvarjämte expe

d itioner till närliggande stödpunkler ofta anbefallas med en 

(' ller flera båtar. 
Förutom denna skolutbildning försummas intet tillfälle alt 

höja personalens krigsduglighet. Anfall mot enskildt fartyg 

.eller eskaderförband företagas så ofta tillfälle gifves. Därvid 

skjutas i allmänhet icke torpeder utan skall båten för att mar

kera lyckadt anfall, dyka upp inom ett gifvet afstånd från det 

an fallna fartyget. 

/ 

Undcmattensbåtars användning under franska krigsöfningnr 

i maj-juni 1910. 

Under l. strategiska krigsöfningen, hvilken afsåg förhind

raneJet af tvänne sjöstridskrafters förening, befann sig den 21 

maj Blå styrka på blockad utanför Ajaccio; Röd A låg i Oran 

och Röd B - representerad af amiral Trehouard, Foudre, 

~O torpedbåtar och 3 undervattensbåtar - i Ajaccio. Blocka

den upprätthölls af 12 jagare och 10' utanför dessa befann 

sig Bia hufnidstyrka (I. eskadern = 6 pansarfartyg); kryssare

dh· isionen hade detascherats för att söka känning med Röd 

..\.. Den n 22 maj afsändes från Ajaccio Undervattensbåtarne 

Ci rce oc h Papin med order att i Bonifaciosundet invänta Blå 

styrka och att om möjligt dessförinnan skada fienden. Circe 

lyckades obemärkt genombryta blockadgörcleln, Papins peri

~kop upptäcktes däremot af Blå jagare, och meddelad es af 

dessa m ed gnist till hufvudstyrkan, som till följd däraf m ed 

15' fa rt styrde till sjöss . Under eftermiddagen lyckades iifYen 

Calypso obem~irkt lämna hamnen, men upptäcktes då den 
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senare återvände. Circe och Papin fortsalte till Bonifacio

sundet och kund e därunder med gnist inrapportera Blå styrkas 

läge. På grund af de noggranna upplysningar, som befälilaf

varen för Röd B härigenom erhöll, beordrade han natten 22--

23 sina torpedbåtar till anfall mot Blå hufvudstyrka . 

Farvattnet kring Bonifaeio-sundet uppdelas i 2 sektorer 

- en öster och en väster om Kap Pertusano. Hvardera sek

torn afsågs för en undervattensbåt. På grund af ingångna 

meddelanden om krigsläget beslöt befälhafvaren för Blå styrka 

att den 23 fram tränga ben om Bonifacio-sundet, för att för

hindra de båda Röda styrkornas förening ost om Sarclinien. 

En elivision jagare afsändes för att rekognoscera farvattnet 

kring Bonifacio-sunclet, två divisioner kvarlämnades för att 

upprätthålla blockaden, hvarefter hufvudstyd: an satte kurs mot 

nyssnämnda sund. 

Då jagaredivisionen närmade sig sundet hade Circe höj t 

sig för a tt kunna bestämma om jagarne tillhörde Blå eller 

Röd s tyrka. Båten blef därunder upptäckt och jagades undm1. 

Papin lyckades emellertid oupptäckt gå till anfall mot Blå 

styrka. 
Af krigsöfningen framgick att de 3 unclenattensbåtarna 

(om 350- 398 tons) varit till stort gagn för Röd styrka. Sär

skildt förtjänar omnämnas det noggranna inrapporterandet af 

Blå styrkas läge, hvilket möjliggjorde ett lyckadt torpedbåts

anfall samma natt. Här förekom ett direkt samarbete mellan 

dagens och nattens olik a grenar af torpedvapnet, hvilket sam

arbete, ytterligare utvecklaclt, måste leda därhän aU en elfektiv 

blockad emot torped- och undervallensbåtar blir en omöjlighet. 

Uneler följande krigsöfningar hämmades tyvärr undervat

tensbåtarnas verksamma uppträdande genom elen samtidigt in

träffande olyckan med Pluviöse. Befallning utgafs nämligen 

därefter att endast båtar förseelda med lyftanordningar fingo 

deltaga i öfningarna. 

Taktiska sunpunkler betruffande undervattensbåtar. 

De långa vägsträckor, som uneler senare år tillryggalagts. 

af undervattensbåtar, utvisa med tydlighet att den moderna 
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undervattensbåten kan göra anspråk på att kallas för och i 

Yiss mån är - en >> utsjöbåb. Om man emellertid ur de 

taktiska och strategiska öfningar, hvaruti undervattensbåtar 

dellagit, söker uppdraga riktlinjerna för deras framtida upp

trädande under krig, så visar det sig, trots deras obestridliga 

förmåga att kunna hålla sjön, alt undervattensbåtens egentliga 

verksamhetsområde är kustfarvattnen. Orsaken härtill, hvil

ke t innebär en inskränkning i undervattensbåtens offensiva 

fö rmåga, torde få sökas i f ör låg fmt. 

Undervallensbåten måste nu befinna sig i en fördelaktig 

r iktning i förhållande till sill mål, för att anfallet skall hafva 

u tsikt att lyckas. Den framgår nämligen till anfall i nedsänkt 

liige, och då farten härunder uppgår till max. blo tt 8- 12 knop 

n ödvi:indiggöres sålunda i regel ett närmande i någon riktning 

för om tvärs. Till hafs, hvarest intet hindrar en sjöstyrkas 

rörelse, torde detta sällan kunna inträffa. Därtill är skill

lladen i fart mellan ett modernt stridsfartyg och en undervat

tensbå t allt för stor. I närheten af kusten eller i ofritt far

Ya li en däremot gestalta sig förhållandena olika. Fiendens kurs

rik tning kan här bestämmas, lwarigenom intagandet af ett 

fördelaktigt anfallsläge underlättas. 

Föga gynnsammare är undervattensbåtens belägenhet om 

elen i öf\'ervattensläge söker närma sig fienden. För att kunna 

uppn å anfallsläge t måste den då äga en fart, hög nog att undfly 

jagare och torpedbåtar; men så är ännu ej fallet. 

Ytterligare en orsak talar för undervattensbåtarnes huf

Yudsakliga användning i kustens närhet, nämligen svårigheten att 

till sjöss , utom synhåll för terrest föremål, kunna bestämma 

siH läge. Erfarenh eten från franska öfningar visar dessutom 

all om flera undervattensbåtar uppträda gemensamt, har det, 

1 ill fö rekommande af kollision dem emellan, varit fördelaktigt 

llppdela farvattnet i sektorer. Detta förutsätter likväl nog

grann naYigering, hvilken för undervattensbMen är möjlig blott 

i sikte af land. 

Om sålunda undervattensbåtens egenskaper hänvisa till ett 

uppträdande hufn1clsakligast inom egna farvatten, så medför 

gihetvis förmågan att taga sig fram i sjö den stora fördelen 
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att undervattensbåtar kunna anfalla fienden inom hans egna 
vattenområden. Endast i detta afseende är talet om undervat
tensbåtens offensiva uppträdande fullt berättigadt. Svårighe
terna för dessa båtar att kunna navigera inom främmande far
vatten torde dock ej få underskattas; de växa med af ståndet 
till egen replipunkt. Ett fullt verksamt uppträdande torde i 
regel kunna uppnås endast i samband med egna, segerrika 
sjöstridskrafter. 

Det förnämsta hindret för undervattensbåtens offensiva 
uppträdande kan alltså unelanröjas endast med en afsevärd fart
ökning. Härvidlag betyder den absoluta hastigheten mindre, 
än det i förhållande till ett modernt fartyg , erforderliga farl 
öfverskottet. Det senare fartygets alltjämt stegrade hastighet 
har emellertid f. n. försvårat problemets lösande. Ej ens den 
nya franska 700-tons-båten, hvilken gör 20 knop i öfvervat
tensläge, fyller måttet. Hoppet att med denna båt hafva ska
pat en >>eskaclerundervattensbåt» torde äfven gäckas, ty denna 
skulle vara i stånd att under alla förhållanden kunna följa 
sjöstridskrafternas rörelser, hvilket dess fart nu icke medgifver. 
.Hven torde stora svårigheter möta för att under strid, med full 
säkerhet kunna manövrera mellan de stridande styrlwrna på 
grund af undervattensbåtens begränsade syn- och signalerings
förmåga. 

Undervattensbåtarna komma förvisso att få en alltjämt 
stegrad användning, i all synnerhet vid kustförsvaret. Däremot 
torde det få anses såsom ett faktum aU de åt öfriga sjöstrids
krafter få öfverlämna kampen om herraväldet på hafvet. Hur 
allmänt den satsen är erkänd visas bäst d~iraf, att ännu ingen 
nation kunnat inskränka byggandet af pansarfartyg, utan tvärt 
m'n allt mer förlagt sjöförsvarets tyngdpunkt till denna fartygs
klass. Ej heller kan undervattensbåten ersätta jagaren, ty den 
senares verksamhetsfält är i motsats mot elen förres - det öpp
na hafvet . 

Undervattensbåtens plats är ännu så länge i kustförsvarets 
tj~inst, men ä f ven där får dess betydelse ej öfverskattas ; m en 
väl uppskattas, så mycket mer, som iinnu intet verksamt medel 
uppfunnits mot undervattensbåten. 
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v. 

A viatiken i sjökrigets tjänst. 

Då Hertigen af Södermanland i 5. häftet af Tidskrift för 
sjöväsendet 1910 lämnat en sakrik och ingående redogörelse för 
de senaste företeelserna inom aviatiken, anhåller jag få hänvisa 
till hans uppsats. Att luftseglingen omfattas med lifligt intresse 
in om de ledande marinerna framgår otvetydigt, trots de spar
samma underrättelser, som komma till synes i facklitteraturen. 

I Frankrike har marinministern framhållit önskvärdheten 
a f att samtliga örlogshamnar förses med ballonger och aeropla
n er och för denna frågas utredande tillsatt en kommission un
der kontre-amiral Le Porels presidium. 

I England har the Royal JEro club ställt tvänne :.:eroplaner 
till amiralitetets förfogande för utbildning af sjöofficerare och 
slutligen har i U. S. A. försök utförts att från kryssare afsända 
:.:er oplan, hvilka försök vunnit framgång. 

VI. 

Resultatef af Haag-konferensens arbete. 

Då resultatet af de öfverenslwmmelser, som träffades vid 
fredskonferensen i Haag år 1907 nu börjar att framläggas inför 
Ycderbörande staters representationer för att erhålla slutligt gäl
lande lagkraft, anhåller jag, utöfver hvad föregående årsberät
telse innehöll, få lämna en kompletterande redogörelse öfver 
dc konventioner som beröra marinerna. 

Fientligheternas öppnande. Konventionen III. 

Art. l. De kontraherande makterna öfverenskomma att 
fientligh eter dem emellarn icke böra börja utan föregående 
tydligt tillkännagifvande antingen i form af en motiverad krigs-
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förklaring eller genom elt ultimatum innebärande vilkorlig krigs
förklaring. 

Art. 2. >> Krigstillståndet skall utan uppskof meddelas neu
trala stater och träder med afseende å dem icke i kraft förrän 
de emottagit tillkännagifvandet, hvilket äfven kan göras å tele
grafisk väg. Dock äga de neutrala makterna icke åberopa till
kännagifvandets frånvaro, om otvetydigt visas kan, att i verk
ligheten krigstillståndet varit dem bekant. >> 

Makterna hafva enhälligt beslutat att fientligheter ej få 
öppnas utan därom gifna varningar. Angående sättet för var
ningens (krigsförklaringens) afgifvande finnes intet bestämdt 
i art. l . Denna handling kan således öfverlämnas genom tele
grafens hjälp. I-linder finnes ej heller, synes det, att fartyg pr 
gnist öfversänder en krigsföddaring till den blifvande fienden 
omedelbart innan de framgå till anfall. Praktiskt sedt, kan 
konventionen således aldrig förhindra ett plötsligt fredsbrott. 
l så fall borde en viss tid hafva bestämts inom hvilken, efter 
en eventuell krigsförklaring, fientliga operationer icke finge före
tagas. 

Konventionen VI hänför sig till behandlingen af fientliga 
handelsfartyg vid krigsutbrott. Den afser att så vidt möjligt 
skydda sådana handelsföretag, som blifvit afslutade i god tro, 
och hvilka äro under utförande vid fientligheternas början. 

Art. l. >> Om ett handelsfartyg tillhörande någon af de 
krigförande makterna vid krigsutbrottet befinner sig i en fi
netlig hamn är det önskvärdt att det tillåtes fritt afsegla, genast 
eller efter en erforderlig anståndstid och efter erhållande af 
fripass direkt afgå till sin destinationsort eller annan detsamma 
nnvisad hamn. Detsamma gäller om fartyg, som, efter att 
11afm lämnat hamn före krigets början, anlöper en fientlig 
hamn utan vetskap om krigstillståndets inträdande. >> 

Art. 2. >> Ett handelsfartyg, som på grund af tvingande 
omständigheter, icke kunnat lämna den fientliga hamnen inom 
den i föregående artikel bestämda anståndstiden, eller som icke 
tillåtits utlöpa, kan icke konfiskeras. Den krigförande kan en
dast taga det under sl,yldighet af återställelse utan ersättning 
e fler kriget, eller rekvirera det mot ersättning. >> 
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Orden >> det är önskvärd( >> utvisa i hvilken mån medgifvan
·det kan anses inverka på omnämnda fartygs öde. Fartygen 
k unna tagas, men ej konfiskeras. Däremot finnes intet nämnt 
livarken i art. l eller 2 som hindrar förstöring. När sålunda 
>> Önskvärdheten>> att låta fartyget utlöpa skall tillämpas, torde 
hell och hållet komma att bero på vederbörandes goda vilja. 

Art. 3. >>Fientliga handelsfartyg, som lämnat sin sista 
a fgångshamn före krigets början och hvilka anträffas till sjöss, 
utan vetskap om krigstillståndets inträdande, kunna icke kon
fiskeras, endast uppbringas under skyldighet af återställelse 
u tan ersättning efter kriget, eller rekvireras, eller till och med 
lö rstöras, emot skyldighet af ersättning och omsorg om perso
llemas säkerhet och skeppshandlingarnas tillvaratagande. Efter 
att hafva anlupit eget land eller neutral hamn äro dessa fartyg 
1mderkas Lade sjökrigets lagar och bruk. >> 

Tyskland och Ryssland hafva icke anslutit sig till denna 
nrtikel på den grund aU under ett krig, i hvilket endera af dessa 
makter deltoge konventionen VI troligen ej kommer att till
liimpas. 

l{ onventionen VTJ afhandlar handelsfartygs förändring till 
krigsfartyg. England har påyrkat att elylika förvandlingar 
skulle förbjudas , hvilket emellertid Frankrike, Tyskland och 
Hyssland motsatt sig. Enighet har dock uppnåtts för att än en 
gilng förbjuda kaperiet, afskaffadt genom öfverenskommelsen 
i Pa ris 1856, hvarigenom bestämdes, att till krigsfartyg förändra
dc handelsfartyg skulle ställas under resp. marinmyndigheter, 
med full ansvarighet inför dessa, och under befäl af officer 
Lill hörnnde vederbörande marin. Man har ej kunnat ena sig 
om a fgörandet, huruYida förändringen ägt rum till sjöss, lwar
lör denna fråga blifvit lämnad åt sitt öde. 

1\onventionen VIII , som. omfattar bestämmelser om utlägg
ning af kontaklminor , har följande lydelse : 

>> Det är förbjudet: l) alt utlägga kontaktminor, som ej 
iiro förankrade, med mindre de äro så konstruerade att de 
blih·a ofarliga efter högst en timme sedan den, som utlagt de
'ianuna , förlorat kontrollen öfver dem; 

Tiils k7·ift i Sjöväsenclet. 17 
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2) att utlägga kontaktminor, hvilka icke automatiskt oskad

liggöras fr. o. m. det ögonblick de slita sina förankringar; 

3) att använda torpeder som ej blifva oskadliga då de 
förfela sitt mål. ,, 

Då minor, konstruerade i öfverensstämmelse med här ofvan 

omnämnda bestämmelser ännu icke finnas, och inom en snar 

framtid ej heller torde kunna tillverkas, synes konventionen 

ifråga icke särdeles kraftigt kunna bidraga till minskandet af 

de stora olägenheter för sjöfarten, som under och efter rysk

japanska kriget uppstod af kringflytande minor. Sverige har 

ej biträdt denna konvention. 

De konventioner, som röra neutrala fartygs rättigheter, 

krigskontraband och kondemnering m. m. hafva under år 1909' 

framlagts i den s. k. Londondeklarationen. Engelska regeringen 

har för sin del godkänt deklarationen, hvilken nu fordrar parla

mentets erkännande för att blifva gällande lag. Mot detta 

erkännande reser sig emellertid ej blott i hela England, utan äf

ven i kolonierna en våldsam opposition. Protesten torde kunna: 

sammanfattas sålunda: enligt deklarationen skola lifsmedel räk

nas som krigskontraband och kunna konfiskeras äfven om de· 

fraktas af neutrala fartyg, då de äro bestämda för fienden eller 

i konsignation till en befäst stad eller en operationsbas i fiende

land. En sådan bestämmelse anses bli till oerhörd skada för 

Englands spannmålstillförsel under krig, då samtliga Englands 

hamnar kunna räknas som operationsbaser eller äro befästade. 

Oppositionen anser vidare att deklarationen medgifver en even

tuell engelsk fiende aU få tillförsel af lifsmed, enär dylika varor, 

konsignerade till neutral hamn (Rotterdam, Antwerpen) icke· 

räknas som krigskontraband. På grund af Englands geogra

fiska Hige äro alltså bestämmelseq1a till skada för Stora Brit

tannien, men till gagn för kontinentalmakterna. 

Under krig skulle alla neutrala handelsfartyg med lifsme

del från en neutral till en brittisk hamn vara utsatta för kap

ning af fientliga kryssare medan engelska fartyg ej finge röra 

sådana fartyg om de förde lifsmedel till neutrala hamnar. 

Följden blefve att all tillförsel från Amerika och kolonierna! 
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upphörde; Britannien skulle lida mer än af en invasionshär. 

Då deklarationen dessutom anses lägga band på engelska flot

tans handlingsfrihet i öfrigt, torde oppositionen från engelsk 

sida vara förklarlig, och alldeles osannolikt är ej att om dekla

rationen antages, detta steg kunde medföra allvarliga brytnin

gar i det redan spända politiska läget. 

Haag-konferensens säkerligen allvarliga försök och energi

ska arbete att förändra sjökrigsföringen i humanismens tec

ken och att förmildra dess lagar, torde ännu ej kunna lyckas 

i pral<tiken. Med eller utan dessa lagar, hvilkas rätta tillämp

ning kommer att vålla stora svårigheter, förblir kriget h vad det 

är - en våldshandling. 

VII. 

strategi och taktik. 

Ett af de mest betydelsefulla arbeten i sjökrigsvetenskap, 

som någonsin u lkommit från trycket är L'Esprit de la guerre 

naval par Rene Daveluy, capitaine de Fregatte. Då detta 

arbete - om något - direkt berör området för mitt föredrag , 

anhåller jag få framlägga några korta fragment ur detsamma. 

Mr. Daveluy utgaf redan 1902 L'etude sur le combat naval 

och 1905 L 'e tucle sur La strategie naval, hvilka båda verk ut

göra stommen till hans nu utkomna arbete, som fullbordats 

med y tterligare en del L'organisation des forces. 

I. Le strategic omfattar följande fem af delningar: Le prin

cipes de la strategie navale, Les elements de Ja strategie navale, 

Les operations , Les auxiliaires de la slrategie, Les exemples. 

Författaren framlägger med en sällspord skärpa historiens 

lärdomar, tillämpade på sjöstrategien. Han bryter slafven öf

ver fransmännens benägenhet för defensiven och visar att Eng

land vunnit sitt herravälde öfver hafven genom att alltid gripa 
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till offensiven. >> En del hålla före att sjökrigets mål är kuster

nas skydd och att anfalla fiendens kuster; andra säga att ända

m ålet är handelsförstöring och röster finnas äfven , som fram

h ålla att målet är beredande af möjlighet för en invasion . 

Godt och väl! Förstör fiendens stridskrafter och Ni uppn å r 

omedelbart dessa resultat. Kusten är tryggad och Ni kan 

utföra hvilka operationer omständigheterna än må betinga >> . 

>> Hvem ha r utsikt att segra? Den rörligaste, skickligaste, mest 

uthålliga; den hvars materiel i:ir bäst afpassad för krigets kraf. >> 

Offensiven gör sig m es t gällande i krigets början. Dess k a

raktäristiska egenskap är att framtvinga anfall i s t. f. att under

kasta sig detta; historien bevisar detta därigenom, alt näslan 

alla segrar nmnits å fiendens ku s ter. Defensiven är passiv, 

endast offensiv är aktiv , men outförbar utan rörelse. Fienden 

m ås te uppsökas, jagas, ]war hälst han befinner sig. 

>> Farten, som nu dyrkas, är i sig själf ej en styrka, den 

är ett medel a lt gifva värde åt styrkan och man har ej rätt 

att uppoffra en end a kanon för dess skull. >> 

>> Blockad behöfver aldrig fruktas då und ervaLLensbå tarne 

nått sin fulla utveckling. >> 

>> För att kunna bygga blott de fartyg man har behof af 

och inga andra, för att kunna bestycka dem lämpligt och gifva 

dem fullgod utrustning, måste man klart hafva uppställt hvad 

man önskar af dem och huru delta skall kunna utföras; man 

m åste m ålmedvetet uppgöra sina planer. >> 

I afdelnin gen rörande »Strategiens hjälpmedel» ägnas ett 

särskildt kapitel åt allmänna opinionen. Efter a tt hafva påvisat 

pressens och a llmänna opinionens oftast ödesdigra inverkan 

på sjökrigsh ändelserna, s~iger förfatlaren: >> H vad är botemedlet 

mot detta onda '? Alt fostra nationen så att den begriper sitt 

sanna bästa. Rörande de lagar, som styra sjökriget finnes intet 

alt dölja . Men hvad hvarken fienden eller allmänheten bör 

veta är det sätt, på hvilket man ämnar tillämpa dem. >> 

I Krigsförberedelsen yttras vidare: >> mellan tvänne stri

dande nationer gör sig alltid ett olika sinnestillstånd gällande, 

hvilket enbart för sig utgör ett säkert förebud på stridens ut-
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gång. Å ena sidan finnes det förtroende som alstrar mod, som 

föder djärfva planer ; å den andra frul;.tan, misströstans och 

den svaga handlingens moder . Denna moraliska olikhet spåras 

vid Lissa m ellan österrikare och italienare, vid Yalu mellan 

japaner och kineser; mellan spaniorer och amerikanare framför 

Cavite och Santiago, mellan ryssar och japaner. Själfförtro

endets källa ligger snarare i en mer fulländad utbildnina än 
b 

i numerisk öfverlägsenhet, ty den senare har förvi sso ej alltid 

afgått med seger . Den djärfhet m ed h vilken Barringlon, Hood 

och Cornwallis mötte anfall af vida öfverlägsna krafter gifver 

oss ett bevis på den morali ska faktorns styrka. 

En nations maritima storhet beror hufvudsakligast på det 

sä tt hvarpå dess sjöstyrka är öfvad och krigsförberedd. >> 

I den del af arbetet som här beröres å terfinnas slutlicren 
b 

föl jande tänkvärda ord. >> Det är ej nog att en flotta skapas 

på rationella grundvalar. Den m åste med nödvändighet äfven 

disponera öfver erforderliga med el för att kunna fullfölja sin 

uppgift - den måste vara i stånd att segra. Det åligger foster

landet att bestämma dess styrka sedan flottans bestämmelse 

blifvit för detsamma klargjord. 

Om nationen känner makten hos den eller hos dem, som 

hafva ett godt öga till våra ägodelar, så bör den påtaga sig 

nödvändiga uppoffringar för att bevara dessa, hälldre än a tt 

rik ta grannen. 

En flotta är tvifvelsutan en dyrbar inrättning. Den är 

uppkomlingsnationernas lyx . Innan en nation vunnit inre enig

het och under det den ännu genomgår de kriser, som föregå 

dess naturliga utveckling, behöfver den alla sina luafter för 

a~ t kämpa om egen jord. Detta var orsaken hvarför England 

CJ kunde grundlägga sitt världsomfattande rike förr än efter 

fö reningen med Skottland. Men när en nation, sedan statens 

tla turliga gränser äro fastslagna , inom sig käner det expansions

begär, som är källan till folkens lifskraft, kommer hjältedåden 

att ersättas med mera vinstgifvande företag. När staten tagit 

for m, uppstår begäret efter utvidgning; den kräfver kolonier 

eller handelsvägar öfver hafven - naturliga utlopp för öfver-
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flödand e nationell kraft. Det är då flottan uppenbarar sig. 
Inom dessa nya verksamhetsfält - kolonierna och å handels

vägarna - mötas folken till täflan. Pioniärerna skola en dag 

stå ansikte mot ansikte med nykomlingar. Därigenom uppstå 

friktioner och »frågor». En Egyptisk-, en Niger-, en Marocco

fråga m. fl. Då kräfves kraft bakom ordet, för att kunna 

göra anspråken gällande. 
Må ingen säga att krigen äro slut. Nio år efter Fashoda, 

på Marocco-frågans årsdag - vore detta en grym ironi. När 

man tömt bitterhetens kalk till sista droppen, händer det att 

man slungar pokalen i ansiktet på den som tvungit en att 

dricka! 
Önskar landet bibehålla sin ställning ? Vill det blanda 

sig i den ström, som oemotståndligt drager nationer mot nya 

utlopp ? Skola hafven fortfarande hållas öppna för dess han

delsfartyg? Skall nationens röst alltjämnt bli hörd ? Ja, då 

måste den äga en stark flotta. Men å andra sidan, om det anser 

att dess roll som kraftig stat upphört, om det ej skäms att sitta 

längst ned vid nationernas bord, om det med elt ord afundas 

slocknade länder - då har det ej behof af en flotta. skatte

dragare, res Er då, rädda de miljoner som utgifvas för flottan, 

skaka af Eder bördan - och lå t oss återgå till våra familjer, 

för alt uppfostra våra barn, för att lefva i lugn och glömska af 

allt - ända tills den dag stundar, då vår svaghet frestar 

grannen att sluka oss! 
Men lita Ni än på Edert folks kraft, vill Ni ännu se landets 

söner aktade och i välstånd, vill Ni till dem öfverlåta del arf 

Ni själfva bit för bit mödosamt samlat - då är flottan nöd

vändig. 
Hvad är det vi begära? Mera pengar! Nej. Vi kunna 

nöja oss med hvad vi hafva, men de skola användas bättre. 

Om man öfverblickar det förflutna så inses tydligt att det är 

mindre knappheten i medelstillgången, än det sätt hvarpå 

dessa medel använclls, som utgjort vår svaghet. 

Det är sagdt, det första som försvinner i en stat, hvilken 

iir stadel i tillbakagång - är flottan. 
Skola vi blifva en sådan nation ?! » 
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Taktiken. 

Taktiken innehåller följande kapitel. Historique, But dn 

combat, L'armement, La Masse, De la distance de combat, 

L'ordre dc bataille et la position de combat, De la periode de 

rapprochement, Du combat, Des reserves, De la pottrsuite, Du 

combat de nuit, Tactique de navigation, Du commandement, 

Les elements moraux, Les elements physiques, Le tactique des 
torpielleurs. 

»Hvarje strid består af tvenne skilda delar : den ena är 

moralisk, uppfattningen, den andra materiell, utförandet. Upp

fattn ingen l;. an k varstå orubbad under tidsåldrar; utförandet 

är däremot underkastadt växlingar, beroende på tid och lokala 
förhållanden. » 

Författren framhåller att öfver 17 :e och 18 :e århundrade

nas stridsformering låg något ofullkomligt, ty den var grun

dad på tvenne fel: dess princip var falsk och den hvilade på 

en fiction. Principen var orätt, ty när man strider bör tanken 

på anfall komma i främsta rummet, försvarstanken i andra. 

Man bör använda sig af försvaret endast till den gräns, att det 

kan öfvergå i anfall. Men bidevinds-linjen var en defensiv

fo rmering, hvars styrka låg i det inbördes stödet fartygen emel

lan . Den hvilade på en fiction, ty med tiden hade vissa kon

ventionella regler förklarats heliga; stridens olika skeden voro 

på fö rhand bestämda genom en tyst öfverenskommelse, hvilken 

troge t hölls under ett och ett halft sekel. Striden var endast en 

slags duell, i hvilken genom inbördes medgifvande motstånclar

ne ord nade sig i vissa lägen och först därefter började kampen 

efter alla konstens regler. Med Trafalgar inbröt en ny mra 

för segelfartygens taktik. Nelson handlade i strid mot r ådande 

upp fattning. I stället för den klassisk vordna stridsformeringen 

använde han lvå kolonner. Han tvekar ej att bryta sin egen 

formering, och slutligen anfaller han vinkelrätt mot fiendens 

~t ridslinje i stället för att skönsa upp mol densamma. Hela 

den stolta taktiska konstbyggnaden störstade därmed tillsam

lllans . Nelsons handlingssätt har intet gemensamt med då: 
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tida uppfattning. Hans mål var fiendens tillintetgörande, oclt 
hvarje annan hänsyn försvinner inför detta. 

stridens ändamål är och måste vara fiendens tillintetgö
rande, taktiken är medlet. >> Det är viktigare än hvad man 
frestas. tro, att genomträngas af denna sanning, hvilken skulle 
vara bestämmande för hvarje handling i vårt yrke. Oafgjorda 

strider äro därför af föga värde >> . >> Segern är materielens 

bästa skydd. >> 
Under slaget den 10 augusti 1904 var det ej kanonen som 

fällde utslaget ; det va r japanernas moraliska öfverlägsenhet 

som hemförde segern . Vid Tsushima använde Togo alla sina 
hjälpmedel , under det han förhindrade ryssarne a tt göra det

smnn1a. 
I och för striden skall korta elirek Liv gifvas. De äro : att 

bryta fiendens sammanhållning, att demoralisera honom , att 

tvinga honom sluta striden, lämnande priser efter sig. Detta 
är målet. För att förverkliga detsamma måste man tillgripa 
ett medel af oemotståndlig kraft , ofelbart i sin verkan. Det ä1· 
massan, eller krafternas koncentrering. Detta är segerns va
pen. Materiellt taget bryter massan hvarje motstånd på den 
anfallna punkten, moraliskt se tt förtar den hvarje förmåga, 
hos dem som äro underkastade dess tryck, att kunna försvara 
sig. När man kämpar utan hopp blir försvaret lamt. Mas

san handlar metodiskt, den begagnar sig af hvarje till buds 
stående medel på ett rätt sätt, i lämpligt ögonblick , därigenom 
att den griper hvarje tillfälle att använda alla sina vapen (ka
non, ramm och torped) i öfverensstämmelse m ed ögonblickets 

kraf. Den förringar intet anfallsmedel och får styrka genom 

att koncentrera dem mot en gifven punkt. Vapentaktiken 
måste underordna sig massans taktik. »Del är stora män, 

ej regler, som vinna segrar. » 
Författaren är ingen anhängare af strid på stort afstånd . 

>> Vill Ni skada fienden, måste Ni träffa honom , man får ej. 

nöja sig med att se arg ut på af stånd. >> 
Teorien om de stora stridsafstånden daterar sig från Yalu

slaget. Man har sagt att japanernas svagt skyddade fartyg be-

- 263-

segrade den kinesiska sjömakten och däraf dragit följande 
slutsatser: 

l ) pansarfartygen hade spelar ut sin roll; 

2) striden måste föras på stort afstånd , ty japanerna hade 
valt detta tillvägagångssätt . 

Vid första påseende synes denna åsikt lamna försvaras, 
m en elen faller inför en granskning, ty den hvilar på falsk 

grund. Den kinesiska flottan bestod ej af pansarfartyg ; tvenne 
pansarfartyg ingick i eskadern, det var allt. Man tog en del 
för det hela. 

I korta drag utkämpalies bataljen sålunda: Amiral Ito 
hö ll sig systematisl.;:t på afstånd för att därigenom skydda sina 
fa rtyg, hvilka icke ägde sidopansar. Han glömde därvid att det 

endast gifves ett afstånd, som verkligen skyddar de fartyg, 
hv ilka sakna pansar, det afstånd som ligger utanför kanoner
nas portee. Matsushima fick erfara detta; fartyget sattes ur 
stridbart skick af en granat. I gengäld skötos tvenne kinesiska 
fa rtyg i sank. Detta inträffade i det ögonblick då de båda 

styrkorna närmat sig hvarandra. Kort därefter hade japanerna 
l'ndast de båda pansarfartygen emot sig. Japanska eskadern 
ägde nu en obestridlig artillerislisk öfverlägsenhet, ytterligare 
förhöjd af bättre riktning och större eldhastighet än fienden. 
Emellertid uthärdade de båda pansarfartygen kulrägnet. De 

h öllo till och med ut så bra att japanerna slutade med hela 
s triden. 

Det torde vara tillåtet förmoda att om dessa sistnämnda 
med förenade krafter närmat sig inom verksamt eldgifnings
afstånd så hade de kunnat sänka de båda pansarfartygen. 
Afs tåndet tillät dem nu ej att draga full nytta af sina grofva 

pjäser ; slutligen måste de öfvergifva striden på grund af bristan
de ammunition. Utan tvifvel hade de själfva, vid en strid 

på närmare håll , tillfogats betydande skador, men slutresulta
tet hade å andra sidan blifvit ett helt annat. När vinnes väl 
dessutom en strid utan att man mottager hugg. Må man ej 
förledas att tro att fienden kan tillfogas skada utan att man 

själf utsäter sig därför! Hade det ej varit fördelaktigare för 
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japanerna att taga emot några skott, hvilka hade besparat 
dem expeditionen till Wei-hai-wei, med 24,000 man, midt i 
vintern, hvilken expedition nu blef en nödvändig följd af den 
oafgjorda striden vid Y al u? 

»Låt oss ärligt uttala sanningen. Ursprunget till teorien 
om de stora stridsafstånden torde få sökas i en viss benägenhet 
att vilja hålla sig på yttergränsen af vapnens portee. När man 
har en svag förnimmelse af att något ej är rätt, letar man gärna 
efter skäl för att rättfärdiga sig. 

Om vi verkligen vilja strida och tillfoga fienden förluster, 
så måste detta ske inom verksamt afstånd. Det är sannt att 
stridsafstånden vuxit med kanonens ökade portee, och med 
större noggrannhet i riktningen samt att det farliga området 
därmed vuxit. Torpedens aktionsradie inverkar äfven på 
stridsafståndet, men med dessa reservationer finnas a priori 
intet skäl att söka de stora afstånden. Märk väl, att under en 
framstående högste beHilhafvare hafva stridsafstånden alltid 
minskats. Orsaken är enkel; den som vill målet, vet att 
välja medlen. >> 

>> Flottan är byggd i kompromissens tecken och detta för
följer den ända in i striden. Det bjudes endast tvenne fördelar : 
antal och energi. Antalet är massan. Energien är strid inom 
Yerksamt håll. Återstoden är blott sofisteri. Än mer, moralisk 
öfverlägsenhet vinnes ej på 8,000 m. afstånd. För alt på
tvinga fienden sin vilja, måste man hafva honom i sin makt 
att befalla honom att välja mellan tvenne lika dåliga utvägar: 
·underkastelse eller flykt. » 

>> l korthet: strid på stort afstånd är en likvärdig utjämning 
mellan den anfallande och den försvarande. Den gifver åt 
en hvad den tager ifrån den andre. Det skydd, som pansar 
kan gifva ändras ej efter behag, det förblir hvad det är. Söka 
vi öka dess motståndskraft genom att förstora afståndet, &å 
ökas samtidigt motståndarens. Kriget måste finna sig i ma
teriella kompromisser, men det får aldrig låta sig nöja med 
halfmesyrer i handling. » 

>> Striden består ej blott i att växla skott, det är en kamp 
mellan tvenne viljor - den mest hårnackade vinner. >> 

l 
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Beträffande stridsformeringen sägs: 
Själfva formeringen är af mindre betydelse än de stridan

{les inbördes läge. Hufvt1dvikten ligger däruppå, alt krafterna 
koncentreras mot fiendens svagaste punkt så att han från för
sta början tillfogas allvarlig skada. För detta ändamål be
höfs ingen fastställd formering, det är tillfyllest att manövrera 
med ordning. 

I och för intagandet af utgångsläget för striden äro några 
få, förut öfvertänkta rörelser, allt som är möjligt. Deras syfte 
skall vara att leda sjöstyrkan-inom verksamt eldgifningsafstånd . 
och till det läge i föi·hållande till fienden, som anses gynnsam
mast . Det är i detta ögonblick befälhufvarens egenskaper blot
las; stridens utgång beror på huru han leder sin styrka. 

L' Orgcmisation omfattar följande underafdclningar: 
Le pe-rsonnel, Le materiel, L'administration. 
>> H vilken är viktigast, personalen eller materielen? De 

äro lika viktiga, ty den bästa materiel är värdelös i ohmnigas 
hiincler, och den skickligaste arbetare utför ett ofullkomligt 
arbe te med dåliga verktyg. Personalens sanna värde fram
träder dock först under striden.>> 

>> En officer måste vara en »karaktär». Det skall vara hans 
fö rnämsta egenskap. Han skall i högsta m ått vara besjälad 
nf si tt yrke och de plikter detta medför. Officerens auktoritet 
h vilar snarare på hans karaktär än på antalet streck på armen.>> 

'' Allting i lifvet beror på vana. Man kan vänja sig vid 
verksamhet likasom vid lättja; man vänjer sig vid kriget och 
vid tanken på döden. Ju flera offer kriget kräfver dess högre 
utvecklas elen militära andan. Ju fler offer döden kräfver, dess 
villigare skänka människorna sina lif! Må vi bevara vårt folk 
från lättjefulla, stillasittande vanor , hvilka hafva en enerve
rande inver~an och äro oförenliga med lifvet ombord. » 

>> Utöfvandet af befäl har fått en skef riktning genom 
lör långt drifven centralisering samt genom ett alljämt tilltagan
dc pappersarbete. En chef får ej sitta som en underordnad 
skrifvare å sitt tjänsterum. Skrifbordsgöromål får ej så helt 
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upptaga hans tid och tankar att han därigenom hindras i att 

utöfva sitt befäl i öfverensstämmelse med detta ords militära 

innebörd. Ej heller får en chef lägga sig uti tjänstens alla de

taljer, handlägga ovesäntliga frågor och befatta sig med rent 

formella skrifvelser. Han har fått medhjälpare just för detta. 

Chefen skall ingjuta sin kraftiga anda hos de underlydande, 

han skall hålla dem ständigt beredda till allt. Om hela hans 

tid är upptagen af oviktiga detaljer räcker den ej till för större 

intressen; hans uppgift kräfver framför allt tid till ett moget 

begrundande. Och ändå finns det folk , som inbilla sig att 

utöfvandet af befäl består i alt behöfva se allt och göra allt 

personligen. ,, 
De korta brottstycken, som här blifvit återgifna ur ar

betet visa, hvilken sann fosterländsk-offensiv anda som genom

går det hela. Med stöd af historiska fakta bevisar författaren 

och känner själf att segerns hemlighet ligger förborgad i den 

offensiva anda, som spåras i ett målmedvetet, plikttroget arbete 

uneler fred, ett arbete som med förtroende och tillförsikt för 

egen kraft helt inriktas mot kriget, ej för krigets egen skuld 

utan för att med dess hjälp om behöfligt kunna häfcla foster

landets rätt. »Offensiven är aktiv, defensiven är passiv. » 

Karlskrona i februari 1911. 

E. Peyron . 
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Arsberättelse för år 1910 i sprangamnen, 
torpedväsende, minväsende och 

elektroteknik. 
Afgifven i januari 1911. af lC'damoten Åkermark. 

(Forts. fr. sid. 149. ) 

II. 

Torpedväsende. 

Frånseeli en del i facktidskrifter införda uppsatser, huf- Litteratur 

Yudsakligast berörande torpedfartygens taktik, har under år 

1910 icke utkommit n ågo n märkligare utländsk torpedlitieratur. 

Diiremo t hafva två för svenska torP.cclpersonalens undervisning 

afseelda läroböcker i torpedv~isendet utgifvits, nämligen : 

Unelervisning för manskapet 11id flol/an Il. T orped, utar

betad ar torpedingenjör r1 rsenius; och 

De modernaste torpedmoclellenw, utgifven af torpedingen

jör Lindmarie 

Den förra af dessa böcker är fastställd a tt användas 

sasmn instruktionsbok vid manskapets utbildning till torped

ljiinst och omfaltar en redogörelse för alla till krigsbruk af

'><>dcla i svenska flottan använda torped er, torped tuber, luft

kompress ionspumpar m. m., för torpedmaterielens handhaf

vand e och vård utfärdade bestämmelser samt utdrag ur tor-
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pedexercisreglementet och skjutinstruktionen för torped. In
struktionsboken, hvilken har fullbordats på den korta tiden 
af 3 månader, har kräft ett betydande arbete, är omsorgs
fullt utarbetad efter ett synnerligen utförligt program och 
omfattar a11t, som erfordras för bibringande af känne
dom om torpederna och deras användande samt lämpar sig 
väl att använda såsom ledning vid undervisning af icke spe
cialister. Beskrifningen å torpeder och torpedtuber har emel
lertid på sina ställen gjorts allt för kortfattad, hvarför den
samma i dessa delar ej torde kunna användas utan saldmnnig 
instruktör, hvill-:el väl egentligen ej häller lär vara afsedt, men 
dock i många fall skulle kunna vara behöfligt. Ifrågasättas kan 
äfven om icke lämpligt hade varit att före beskrifningen af de 
olika torpedmodellerna bort göras en öfverskådlig framställning 
af en torpeds olika hufvuddelar, dessas ändamål och grunderna 
för deras sätt att arbeta, så att eleverna från början kunnat 
få en uppfattning om torpeden i dess helhet. I denna instruk
tionsbok liksom i de förut befintliga, genom marinförvaltningens 
försorg utarbetade beskrifningarna har följts principen att ge
nast mer eller mindre detaljeradt redogöra för i torpedens s. k . 
hufvuddelar befintliga organ, börjande med stridsspetsen och 
slutande med stjärtstycket. Detta gör att eleven ej kommer 
fullt på det klara med de olika organens sammanhang förr 
än ana torpedens delar hlifvit genomgångna, till följd hvaraf 

undervisningen försvåras. 
Bortsett från detta är denna inslruktionshol;: , siirskildt 

med hänsyn till elen utmärkta och fullständiga uppställningen , 

Yäl lämpad för sitt ändamål. 
Beträffande föreskrifterna om hvad som i olika kurser 

skall läras, torde en del erinringar kunna framställas. 
Torpedingenjör LindmarkSI »De modernaste torpedmodel

lerna >> har till ändamål att, i afvaktan på marinnförvaltningens 
detaljheskrifningar , bibringa kännedom om vår flottas nyare 
torpeder, hvarjiimte densamma innehåller en redogörelse för 
Gesztesy's vannluflapparal. UtJnärkande sig för en tydlig 
framställning är denna bok mycket användhar såsom 
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lärobok och kompletterar väl förutnämnda instruktim;sbok. 
I ett tilläggshäfte, hvilket är afsedt att utkomma i hörjan af 
innevarande år, lär ingenjör Lindmark komma alt redogöra 
fö r de under 1910 vidtagna förändringar med svenska flottans 
torped materiel. 

Att omtala några nyheter från torpedväsendet för år 1910 
låter sig knappast göra. Inom alla mariner synes man alltjämt 
ifrigt arbeta på att förbättra de förut befintliga torpedtyperna 
såväl ifråga om sprängverkan och träffsäkerhet som aktions
radie. Om hvad som i dessa afseenelen göres och ernås före
fi nnes emellertid mycket knapphändiga och otillförlitliga upp
gifter. 

Allmännast förekommande torpeddiametern är fortfarande 
45 cm., men 53 cm:s torpeden börjar komma till allt större 
an v~indning. Sålunda erhålla icke allenast de nya Dreadnought
slagskeppen och kryssame i allmänhet 53 cm. torpeder utan 
ii fven mindre kryssare (de nya engelska) och större jagare 
len gelska Swift , Bcagle- och Acorn-klassen samt de nya m·gen
ti nska ) förses med torpeder af denna diameter. 

Tyska marinen lär hafva uncl.er pröfning 56 cm. torpeder, 
hvar förutom 60 cm. torpeder påstås hafva varit ifrågasalta att 
tillverkas . 

,~lclre i förråd befintliga 35 cm. torpeder användas numera 
a ni ingen för öfningsskjutningar med s. k. insatstub i större 
to rpedtuber eller afses för användning mot Lorpedfartyg. 

To_rpedernas sprängladdning utgöres Yäl ännu vanligast 
af bomullskrut. Trinitrotoluolens större stötsäkerhet, okäns
lighe t fö r inverkan af vatten , större täthet och lättare framställ
ning i erforderlig form har dock gjort att sistnämnda spri:ing 
iinnw vid nyanskaffningar börjat att användas i st. f. bom
nllskr u L. 

Laddningsvikten, hvilken såsom i föregående årsberättelse 
omfi) rmäldcs ökats i 45 cm. torpederna till omkring 115 kg., 
liirer fö r de nyligen hos vVhitehead beställda argentinska 53 cm. 

Torpeder. 

Spr äng
verkan. 
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torpederna vara uppe i 150 kg., under det att de engelska tor

pederna af samma kaliber endast hafva 113 kg:s laddning. 

Den större Iaddningshithelen hos trinitrotoluolen (1, 60 mol 

1,,, hos bomullskrutet) möjliggör laddningens tyngdpunkts för· 

läggande längre fram och kan därigenom sprängcentret bringas 

närmare den träffade fartygssidan, särskild! genom använ

dande af kortare och trubbigare koner. 

För alt y tterligare närma sprängladdningen intill målet 

,·id anslag och för att tillförsäkra tändladdningens bringande 

till detona tio n iifven vid mycket sned anslagsvinkel, hafva kon

struktioner ulförts och försök blifvit gjorda med alt förflytln 

antändningsanordningarna från stridskonens spels till dess öf

Yerkant och grunda perkusionsanlänclningen på penclelutslag, 

då torped ens fart vid anslaget mot målet plötsligt hejdas. Svå

righeten med en elylik anordning är tydligen alt förhindra för

tidig sprängning genom antändning vid utskjutningen eller 

plötsliga hastighetsminskningar i banan. 

Några upplysningar utöfver de i förra å rsberi-iltelsen om

nämnda angående den Dcwislm ],:anontorpeclen hafva seder

mera icke varit synliga. Däremot har omtalats en af cmn

mander Davis konstruerad anordning i Lm·peder, hvarigenom 

torpedens sprängladdning skulle på el ek Lrisk väg bringas till 

explosion, om torpedens afvikning i banan skulle blifva så stor 

att risk för triiff mot det skjutande fartyget uppslår. 

I förra årsberättelsen omnämndes i lwrthel dc spriingnings

försök, som ulförts inom en del af de större marinerna, för aU 

utröna dels torpedladdningens förstörande förmåga mot far

tygsbotten, dels hvilken fartygsboUenkonstruklion, som simlic 

vara den lämpligaste att motstå torped- eller minladdningars 

sprängverkan. 

I England lär man hafva anställt ytterligare försök med 

53 cm. torpeder mot det gamla pansarfartyget ,, Edinburgh », 

hvars botten ombyggts efter samma system som Dread

noughtarnas. Resullaten af försöken äro icke kända, ej heller 

om desamma föranledt förändringar ar det hittills använda 

byggnadssättet för nämnda farlygstyper. 
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Under senare åren hafva, såsom kändt torde vara, fram

hållits hufvudsakligen två olika teorier för undervattensexplo

s ioner nämligen Berlins och Hougaarcls. Enligt den förra 

skulle man hafva funnit alt verkan af en undervattensexplosion 

aftager mycket hastigt, så snart afståndet från explosionscent

ret öfverstiger 2 meter. Hovgaarcl åter håller före att vid spräng

ningar uneler vatten elen största kin etiska verkan förmärkes i 

den riktning, hvares t motståndet ~ir minst. Ont sålunda en 

laddning på alla sidor omgifves af vatten, blir vid sprängning 

:s törsta verkan lodrätt uppåt, aftagancle snedt uppåt, mot sidor· 

:na och n edåt för att alldeles försvinna lodrätt nedåt på grund af 

va ttnets osammantrycldighet. När explosionsverkan förmått 

undankasta vattenmassorna ofvanför sprängningscentret, ned

går trycket rundt omkring. 

Bottenkonstruktioner med ett inre pansradt långskepps

:skott på 2 m. afståncl från ytterbotten grunda sig på elen Bertin

s ka teorien. Man ansåg nämligen omöjligt göra ytterbordlägg

ningen tillräckligt motståndskraftig för den första explosions

verkan , utan förlade det egentliga bottenskyddet 2 m. innanför 

y ttre fartygssidan, hvarigenom man trodde sig kunna ernä att 

'Om en explosion ägt rum mot yttre bordläggningen, spräng

;-erkan skulle hafva aftagit så mycket, innan den träffade det 

:inre skyddet, alt detsamma skulle kunna äga tillräcklig mot. 

-ståndskraft. Särskileli en del franska och ryska fartyg erhöllo 

dylikt inre pansar. Sprängningsförsök mot så anordnade bot

lenkonstruktioner h af va em ellertid ådagalagt deras ohållbar

het, hvilkel också påvisas af Hovgaard, som framhåller att, om 

en explosion äger rum i kontakt mot en tunn fartygsbotten , 

Innanför hvilken finnes ett jämförelsevis s tort rum med 

endast atmosferslryck, så måste den största sprängverkan blif

' a mot delta rum, enär fartygsbotten erbjuder mindre molstånd 

iin vattenmassorna ofvanför sprängcentre t, och explosionsga

senut försättas i Y:'lldsam rörelse mot det inre skottet, som träf

fas af desamma utan a lt trycket hunnit nämnvärclt aflaga. 

Endast genom att gö1:a yttre bordläggningen så moståndskraf

lig alt den erbjuder lika s tort eller större molstånd än vattenmas-

Ticlsk?·ift i Sjöväsenclet. J S 
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sorna ofvanför sprängcentret, skulle, enligt Hovgaard, tilli äck

lig säkerhet mot förstörelse ernås, emedan först härigenom större 

delen af sprängverkan skulle tvingas uppåt. Med segt pansar 

försedd undervattensbordläggning, för att upptaga så stor del 

som möjligt af explosionsgasernas verkan innan genombrottet, 

och stark innerbotten med cellindelning skulle det 1m'lhända 

komma att erfordras lika lång tid att spränga ytterbordlägg
ningen som att undankasta vattenmassorna rätt ofvanfö1· 

sprängcentret och få gaserna au gå denna väg ut i luften. 

En dylik bottenkonstruktion kan dock anbringas endast 

å myd:et stora fartyg och å dessa endast vid maskin- och 

pannrum. För- och akterskepp samt torpedrummen kunna 

i allmänhet icke skyddas på delta sätt, h varför man torde kunna 

säga att i täflan mellan undervattenssprängladdningen och skyd

det mot densammas verkan den förra ännu har öfverhanden .. 

Pansarfartygens deplacementökning har dock medfört, 

att de störres flytbarhet är långt bättre tryggad än de mindres 

till följd af mera reservdeplacement och bättre indelning i 
vattentäta rum. Dessutom erhålla de förra större stabilitet, 

hvarigenom bl. a. i händelse af torpedträff mindre slagsid~t 

bör uppstå. 

Träffsäker- För erhållande af bättre d.iupbanor i den kritiska delen 
het, torp ed- af torpedbanan fortgå omfattande försök. Uhlan-apparaten, 
far t , aktions-

r adie. som numera användes å de af vVhitehead levererade nyar~· 

torpederna, har visat sig äga kraftig verkan att hastigt föra 

torpeden till inställdt djup, men synes hafva samma olägenhet 

som de äldre 'Vhiteheadska djupregleringsapparaterna att, om 

roderlåsning ej användas, i vissa fall bringa torpeden att vicl 

höga farter i början af banan gå mycket djupt t. o. m. i 

botten. Förnämsta orsaken härtill är ju otvifvelaktigt, att pen

deln vid den stora fartökningen i början af banan för kraftigt 

lägges i sitt bakre läge, hvarjämte torpedens krängning och 

rullning vid skjutning från däckstub under hög fart gör att 

gyroskopsrodren äfven komma att inverka på djupbanan. 

Automatisk låsning af pendeln under fartökningen samt hjälp-
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servomotor äro därför helt säkert medel att förekomma dessa 

stora djupsvängningar. Konstruerandet af en under alla för

hållanden fullgod djupregleringsapparat framstår emellertid 
alltjämt såsom önskvärdt. 

Mycken uppmärksamhet väckte de år 1909 hos oss gjorda 
erfarenheterna att torpedbanan understundom företedde stora 

oregelbundenheter vid torpedskjutning från däckstub med 45 

cm. torped m/07 med hög fart å torped och torpedfartyg. 

Omfattande försök hafva under år 1910 utförts för att 
utröna de närmare anledningarna härtill, h varvid det visa t 

sig, att orsakerna till de abnorma djupsvängningarna äro att 

söka dels i torpederna dels i det sätt, hvarpå de utskjutas och 

torpedfartygen användas. Sedan en del åtgärder vidtagits meJ 

torpederna och särskildt deras djupregleringsorgan, hafva djup

svängningarna nedbringats och djupbanorna blifvit goda vid 

r iktigt handterande af torpedfartygen under skjutningen äfven 
med högsta fart å torped och fartyg. 

:Med det i våra torpeder hittills använda fjädergyroskopet 

hafva synnerligen goda torpedbanor i sidled erhållits vid skjut

ningar upp till 2,000 m. De senaste af vVhitehead till svenska 

flottan levererade torpederna, m/09, hafva försetts med White

heads hzftgyroskop, hvilket vid skjutningar från inskjutnings

sta tion och stäftub i allmänhet gifvit bra sidbanor äfven på 

iiingre distanser. Vid skjutning från däckstub åter har detta 

luftgyroskop visat sig otillförlitligt och underlägset fjädergyro

skopet Anledningen härtill torde vara den allt för långa tid, 

som erfordras för gyroskopsnurrans frigörande efter torpedens 

u tskjutande. Anordningar för detta fels afhjälpande hafva för

siik ts och därvid resultat uppnåtts, hvilka tyda på att delta 

gyroskop torde komma att blifva fullt tillfredsställande. 

F örsöken m ed den Leonska "hörande torpeden " hafv:1. 
fo rtskridit så långt, att densamma i slutet af förra året pröfva

des i Yatten. .i\.nnu torde dock å terstå åtskilliga praktiska prof 

innan dess användbarhet med säkerhet kan afgöras. 

Betydelsen af hög torpedfart för ökandet af träffsannolik

he ten har väckt på tal frågan , hvilket är viktigast att söka 
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-ernå, mycket hög fart på kort dislans eller att med uppoffran
de af den höga farten utsträcka torpedens aktionsmclie till den 
största möjliga. Bäst vore att med samma torped kunna vinna 
båda dessa önskemål. Till en viss grad låter sig ju också detta 
göra. Så t. ex. har Whiteheads senaste 45 cm:s vannlufttorped 
44 knops fart på 1,000 m. och 23 på 5,000 m. För att i båda 
afseendena med en och samma torped erhålla än bättre resultat 
har med hittills använda torpedmaskiner och under förutsätt
ning att sprängladdningen icke får understiga 100 kg., varit 
nödvändigt öka torpeddiametern . Den engelska 53 cm:s torpe
den lärer sålunda hafva uppnått 42 knop på 1,000 m . och 
25 knop på 6,000 m. 

I Monitem de la Flotte och Le Yacht framhålles, att för 
såväl torpedfartyg som undervallensbåtar hög torpedfart är 
viktigare än stor aktionsradie, under det att å fartyg, där ar
tilleriet är hufvudvapnet och torpeder ingå endast såsom hjälp
vapen, den större aktionsradien å torpeden framför allt bör 
eftersträfvas. Såsom sk ä l härför påvisas att torped fartyg huf
sakligen måste använda mörkret för utförande af sina anfall. 
att de därvid hafva föga sannolikhet alt upptäcka en fiende 
förr än på afstånd understigand e 1,000 m. och att på grund 
af mörkret det är svårt bedömma fiendens kurs och fart. 
Undervattensbå larna åter anses till följd af periskopens oklar
h et och ringa höjd ej tillräckligt sä kert kunnna bestämma m å
lets kurs och fart på afstånd öfver 1,000 m. I båda fallen skulle 
en hög torpedfart förminsim inverkan af felbedömningar. Å 
med torpeder bestyckade a rtillerifartyg är torpeden mera af · 
sedd att utgöra ett hot och att förmå fienden hålla sig utanför 
torpedens verkningsområde. Ju större detta är ju större blir 
då de t a fstånd , å hvilke l artilleristriden , å tminstone i dess 
första skede, kommer att utkämpas . 

Dessa åsikter torde vara riktiga endast i hvad de berör:1 
artillerifartygen, där torpeden är och förblir ett tillfällighels
och defensivvap en . För torpedfartyg och undervattensbåtar 
å ter torde stora sannolikhe ter förefinnas att använda torpederna 
äfven p å distanser upp till omkring 2 a 3,000 m. , hvarför 
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för dessa fartyg afsedela torpeder böra Yara så konstruerade, 
a tt de kunna användas för skjutning b åde på kort distans m ed 
hög fart och på afstå1id intill 2 a 3,000 m. m ed lägre fart. 

Anledningen till att föreliggande fråga, om hög fart eller 
stor ak tionsradie å torpederna , framkommit torde vara, att 
till följd af de moderna 53 cm. torpedernas stora vikt, omkring 
1," tons , vidare stegring af torpedkalibern näppeligen k an 
ifrågasättas och, då dessa torpeder liksom 45 cm:s torpederna 
med hittills anv ~i ncla maskiner till ytterlighel påfres tals för nå
ende af båda de cflersträfvade egenskaperna , har man därför 
tänkt sig möjlighe ten af all framställa två torpedtyper, en där 
allt går ut på a lt vinna m ycket hög fart och en där den höga 
farlen åsidosälles för stor aktions radie. 

I Frankrike har man sökt lösa frågan så att man använder 
slidkam med "/,0 fyllning i de torped er , som skola användas ;} 
Lo rpedfartyg, hvarigenom högre fart erhållas på afstånd till 
omkring 600 m., men skjutning på längre afstånd omöjliggö
res, åtminstone med bibehållande af relativt hög och jämn 
torpedJarL 

Under året har i Karlskrona utförts skjutning på 1,000 
och 2,000 m. m ed 33 och 26 knops fart å 45 cm :s kallufts
to rpeder n1/07 i 0° -vattentemperatur, hvarvicl maskinerna eft er 
en del mindre anordningar visat sig arbeta bra trots isbildning 
i och om kring maskin. Torpederna stoppa dock i allmänhet 
ej på elistans i vatten under + 5o C. 

Högre fart med säkrare djupbana i den kritiska delen och 
enkla re konstruktion å torpedorganen är under alla förhållan -
den de förnämsta villkoren för att torpedvapnet skall vinna 
ökad betydelse i sjökriget. 

\ i\T hitehead har und er försök en ny torpedtyp med liggan- Torpedtyper. 
de tvåcylindermaskin. Af denna typ lär vara b es tälld 100 st. 
.')3 cm :s torpeder för Argentina och en del 45 cm. torpeder för 
.Japan. 

Denna torped typ afviker i m ånga afseenelen fr ån White
hcads föregående; hufvudänclam ålet med elensamma är att 
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af dess maskin skall kunna uttagas större effekt än af den nu

varande 4-cylindriga. Då den nya typen ännu ej är utexperi

menterad, hemlighålles såväl dess konstruktion som försöks

resultaten, mn än en del uppgifter angående densamma fått 

läcka ut. 

53 cm:s topedens hufvudimensioner äro: 

diameter 53,;; cm.; 
ilängcl 6,~ m.; 
vikt 1,240 kg. ; 
högsta arbetstryck 150 kgcm2

; 

luftkärlets Yolym 600 dm''; 
laddning 150 kg. 
Garanterade farter med Yarmluft: 
1,000 m .. .... . ... .. . 39 knop ; 

2,000 ............ 38 
3,000 . . . . . . . . . . . . 34 , största a fstånd 

6,000 . . . . . . . . . . . . ? 

Toleranser i djup 0,5 m., i sida l %. 
I öfrigt lärer vVhithead i allt större utsträckning leverera 

sina med Armstrongs apparat förseelda varmluflstorpeder. En

ligt senaste rapport had e firman i juli 1910 levererat e tt sjuttio

tal varmluftstorpeder, däraf till Frankrike 3, Sverige 4, Hol
land 6, Norge 12, Ryssland 5, Österrike 8, Italien 24, Brasilien 

2, Uruguay 4 samt hade under beställning för Argentina 110 och 

för Frankrike 50. 

De mindre goda r esultat, som vid försöksskjutningar ; 

Karlskrona hösten 1910 erhöllos med de till svenska flottan 

levererade yarmlufltorpeclerna, äfvensom de vid profskjut

ningarna i Fiemne allt som oftast inträffande maskinhaverierna, 

tyda dock på, att elen Armstrongska apparaten icke ännu kan 

a n ses fullt krigsmässig. 

Bättre resultat synes, såsom redan i föregående årsberät

telse framhållits, hafva erhållits med Gesztesy's vannluftsappa

rat, hvilken numera användes förutom af Schwartzkopff äfven 

af Schneider. Ingenjör Nilsson vid Torpeddepartementet i 
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S fock h olm har nedlagt betydande arbete på denna apparats 

förbättrande och torde den omfattande användning apparaten 
erhållit i afsevärd grad vara hans förtjänst. 

Då elen till våra varmlufttorpeder hörande Armstrongska 

apparaten såsom ofvan nämnts ej visat sig motsvara de för

väntningar man ställt på densamma, har af marinförvallnin

gen uppgjorts förslag till varmluftapparat för svenska torpe

der, hvilken lär komma till utförande vid nytillverkningar i 
Karlskrona. 

Ehuru några närmare uppgifter därom ej varit synliga, 
torde såväl tyska som danska marinerna hafva vannluftstorpe

der, hvilka tillverkas vid dessa mariners torpedverkstäcler. 

Några nya torpedtyper förutom ofvannämnda och de i 
å rsberättelsen för 1909 angifna torde under år 1910 icke hafya 
försö kts. 

I september 1910 skedde inflyttning i den nya torpeduerk- Torpedtill-

l d · IT 1 k .-erkning. s a en 1 ~ar s · rona och kort därefter vidtog nytillverkning för 
Yerkstaclens första torpedleverans. 

Verkstaelen har ett utmärkt läge invid den gamla skjut
sta tionen, är försedd m ed ljusa och rymliga lokaler, i hvilb. 

uppställts elektriskt drifna maskiner af nyaste konstruktion. 

Verkstadsdriften har ordnats efter moderna arbetsmetoder, 

hvarför man får hoppas att denna anläggning skall visa sig vara 
för staten ekonomiskt fördelaktig. Huru härmed kommer aU 

s tälla sig kan ju ej faktiskt afgöras förr än första torpederna 

leverera ts. Ju större erfarenhet som vinnes beträffande till

Yerkningen, desto större utsikter att kunna clrifva densamma 

mera ekonomiskt. Under alla förhållanden är det af stor be

lydelse, att de för nyanskaffning af torpeder afseelda pennin

garna till större delen stanna inom landet samt att man ej 

liingre är beroende af utlandet för torpedtillverkningen. När

mare uppgifter om verkstaden och tillverkningen vid densam

ma, i elen omfattning sådana anses böra lämnas till utomståen
de, torde vara lämpligare öfverlämna till föredraganden för år 

l 911 att afgifva, enär han såsom närmaste le~aren af den 
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egentliga verkstadsdriften kan lämna de sakkunnigaste upp

lysningarna. 
Angående torpedverkstäder i utlandet är icke mycket att 

säga u töfver h vad i förra årsberättelsen omnämndes. 
De ökade torpeddistanserna hafva nödgat vVhiteheacl aU 

för fabriken vid Weymouth anordna ny inskjutningsstation. 

Under senare hälften af 1910 har engelska staten öfver

flyttat sin torped tillverkning från W oolwich till de nyanlagda 

Yerksläderna i Greenock. En del kompletteringarbete torde 

dock återstå, enär äfven för 1911 medel anvisats till denn.l 

anläggning. 
I ingenjör Nilssons i Teknisk tidskrift för år 1910 åter

gifna reserapport lämnas närmare redogörelse för Berliner 

Maschinenbau A. G. vormals L. Schwartzkopffs torpedverk

städer och denna firmas inskjutningsstationer i Hörup. 
Schneiders torpedverkstäder synas med kraft bedrifva sin 

torpedfabrikation. Såsom förut framhållits hafva goda resultat 

und~r 1910 ernåiLs med firmans nya varmlufttorpeder och i 

franska facktidskrifter omtalas, alt man snart anser sig k unnn 

göra all nyanskaffning af torpedmateriel inom landet. 
Förenta staternas torpedfabrik i Newport lärer experimen

tera med en ny torpedtyp och har i öfrigt utvidgats så alt års

tillverkningen kan uppdrifvas till 100 torpeder, hvarigenom an

ses att nordamerikanska flottan inom ej allt för lång tid kajt 

få fyllt sitt behof af torpeder (omkring 1,650). 

A de senaste slagskeppstyperna har i allmänhet antalet tor

pedtuber minskats samtidigt med att tubkalihem ökats. Så

lunda lär engelska Neptune-klassen hafva enelast 2 sido- och l 

häcktub för 53 cm. torpeder mot Dreadnoughts 5 st. 45 cm. 

tuber. Förenta staternas liksom Argentinas nya slagskepp er-· 

hålla enelast 2 st. 53 cm. sidoundervattenstuber och i Frankrike 

har varit på tal att helt och hållet utelämna torpedbestycknina 

å slagskeppen för att »slippa de ständiga haverier och dock

ningar, som sidoundervattenstuberna förorsaka >> . Mot detta 

förslag inlägger dock Daveluy i sin >> La Tactique >> en kraftig: 
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gensaga, framhållande att, om de franska slagskeppen icke 

förses med torped, kommer en fientlig med torpeder bestyckad 

slagsk eppseskaders taktik sannolikt att gå ut på att söka kom

ma inom torpedhåll för att, samtidigt med ett kraftigt använ

dande af artilleriet, kunna bringa sina torpeder i verksamhet. 

Finnes åter torpedbestyckning å ömse sidor, lwmma båda de 

stridande att utom torpedhåll låta artilleriet afgöra striden. 

Den franska Danton-k lassen har 2 st. 45 cm. sidoundervattens

tuber. >> Men >> , frågar Daveluy, >> hvarför förses ej våra fartyg 

med släftub? Bredsidetorpeder äro defensivvapen, som hinclr.l 

fartygen närma sig hvaranclra inom vissa gr~inser; stäftorpeden 

allena är offensiv. >> Jean Bart-klassen, Frankrikes Dread

noughls, lära få 4 st. torpedtuber , hvarför synes som elen af 

Daveluy uttalade åsikten vunnit gillande. 

Tyska slagskeppen äro fortfarande de enda, som hafvn 
s täftub. Ryska >> Ganguts>> Hira få 4 st. torpedtuber; uneler 

byggnad varande japanska erhålla 5 st. och de österrikiska 3 st. 

N å g on genomgående princip för torpedbestyckningen å 

slagskeppen inom olika mariner synes således ej förefinnas. 

Samma är äfven förhållandet å pansarkryssarna. De engelska 

>> Lions >> och den nya japanska dreadnought-krssyaren lära i 

li khe t med de nya tyska få 5 st. torpedtuber. Öfriga mariners 

pansarkryssare hafva endast 2 a 3 st., af hvilka alltid 2 siclo

u ndervattenstuber. N y are pansardäckskryssare hafva i all

mänhet endast 2 ~~ 3 tuber, vanligen undervattens. De båda 

senas te tyska >> Cöln >> och >> Augsburg >> uppgifvas hafva 4 st. 

Scouts hafva i allmänhet 2 st. tuber. Efter bestyckningsupp

gifter att döma synes man fortfarande inom tyska flottan hålla 

pa en starl;:. torpedbestyckning å artillerifartyg. Upplysningar 

angående tyska torpedväsendet äro emellertid ytterst svårt att 
erhålla. 

Af kustförsvarsfartygen hafva den gamla tyska JEgirklas

~en och den danska >> Peder Skram >> den starkaste torpedbe

styckningen 4 st. 45 cm. tuber (l stäf-, 2 sido- och l akterlub). 

>> Peder Skrams >> torpedbestyckning har, enligt uppgift i Dans k 

lidskrift for Sövmsen, med goda r esultat profskjutits med så-
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väl kall- som varmlufttorpeder. Ofriga kustförsvarsfartyg 
hafva i allmänhet l a 2 torpedtuber. Den holländska , Jacob 
van H eemskerck » l fö r- och l akterstäftub, öfriga vanligen l 
stäftub eller två sidotuber. För att möjliggöra isbrytning hafva 
våra senaste byggda pansarbåtar, äfvensom F -båtsförslaget, ej 
e rhållit stäftub. Skälen för och emot akterstäftub, som å så 
relativt små fartyg måste blifva öfvervattenstub, hafva såsom 
resultat gifvil, att de l är säkrare ej hafva dylika tuber å dessa 
fartyg. 

Någon förändring i jagares och torpedbåtars torped be. 
s tyckning sedan föregående år har knappast förmärkts annat 
än förutnämnda ökning af tubkalibern till 53 cm. å nya engel
ska och argentinska jagare. England bibehåller fortfarande 
endast 2 tuber, men har dock på de under året för Australien 
byggda jagarna ökat antalet till 3. Engelska torpedbåtarna 
hafva i allmänh et 3 tuber. I Tyskland anser man torpeden 
böra vara jagarnas hufvuclbestyckning och har därför alltseelan 
1898 bes lycka l dem med 3 tuber. Franska jagarnas och tor
pedbåtarnas torpedbestyckning är mycket varierande från 2 
till 4 tuber; senaste typen har endast 2; en del af elen 1910 
färdiga Casque-typen dock 4. Japan och Förenta staterna h af 
va numera 3 tuber å mod erna såväl jagare som torpedbåta r , 
likaså Norge å sina jagare »Draug » och »Troll ». Starkast 
torpedbestyckade torpedfartyg äro docl{ , såsom i förra års
berättelsen framhölls , de nya danska 200-tons torpedbåtarna 
m ed l stäftub och 4 enkla däckstuber. 

Angående de olika stal~rnas undervattensbåtars bestyck
ning är svårt lämna säkra uppgif'ler, enär marinalmanackor o. 
d. i detta afseende ej äro tillförlitliga. Maximi-bestyckningen 
är för dc franska n yare båtarna 7 tuber. 

Torpedtuber. Själfva torped! ubema söker man göra lätthandterligare 
och tillförlitligare. Anordningar för snabb omladdning af tor
pedtuberna vidtagas och särskilcll i engelska flottan synes man 
lägga stor vikt på alt hastigt få affyracl tub ånyo »klar för 
skott». - De stora 53 cm. däckstubernas sidoriktning verkstäl-
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les medelst kugghjulsutväxling, hvarigenom tub.bemanningen 
e j behöfver afsevärclt ökas oaktaclt viktstegringen. . 

På grund a f ofta inträffade torpedförluster och afshtna 
stjärtstycken hafva de franska däckstuberna försed:s n;ecl ~y 
säkerhetskolL Rätt skötta äro säkerhetskoUvarna a vara of· 
Yen a ttensluber synnerligen bra, m en erfordras för att hindra 
torpederna i 38 cm. tuberna att komma i vandring i tuben ~m
der sjögång och därigenom undanslå säkerhetskoUven fore 
skottlossningen, att äfven å dessa tuber s. k. stoppdyna anord
nas i lock ets centrum såsom å 45 cm. tuberna. 

För att erhålla jämnare utskjutningstryck och säkrare ut
skjutning torde för under vattenssidotuberna vara nöd vändig t 
införa luftutskjulning, hvarigenom större säkerhe t i tubernas 
sä tt att arbeta skulle ernås än med krututskjutning. 

Insa tstubernas användning är förut omtalad. Hos oss 
}Jafva dylika pröfvats under å r 1910. 

Genom införandet af n ya, lätthanclterligare inbärgningsan- Öfri g tor-
. 11' · kt . pedmateriel ordningar för torpederna, anbnnganclet af torpel .JUS 1 a el -

k onen och i kastvålarna hafva för våra torpedfartyg möjligheter 
n a för skjutning med torped såväl under större sjöhäfning som 
under mörker afsevärdi ökats . 

Anordningar för a tt hastigt och utan att ur tuben uttaga 
klargjord torped få densamma att gå i ytan h afva pröfvats i 
Karlskrona och blifvit af marinförvaltningen fastställda att 
användas. 

Förslag till nytt torpedsik te, af sed t att göra den skjutande 
oberoende af de bedömda faktorerna, m ålets kurs och fart, har 
äfvenledes granskats, m en befunnits för kompliceraclt. I de 
<l Yåra torpedbåtars bryggor använda siktena erfordras anord
ningar, hvarigenom desamma skulle kunna användas äfven 
för riktning m ed aktra tuben. D ylik anordning skulle utan 
större svårighe t och kostnad kunna anbringas och därmed 
hl. a. Yinnas elen stora fördelen alt ch efen kunde kontrollera 
och underlätta riktningen äfven m ed denna tub, hvilket m ån
gen gång ä r af s tor Yikt för ernående af godt träffresultat och 
s~i ker manöver. 

m. 1n. 
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Under år 1910 har genom införandet af »torpedberedskap >> 
och torpedmatroser ett afsevärdi steg i rätt riktning blifvit gjort 
atl erhålla system i torpedpersonalens organisation och utbild
ning. Det viktigaste härvid är att öfningar å torpedbåt kunna 
bedrifvas äfven vinter lid och alt torpedfartygens underbefäl och 
besättningar få tillfälle till grundligare utbildning än und er tor
pedskolan och de korla eskaderöfningarna. Genom att försöka 
inpassa torpedberedskapen och torpedmatroserna i flottans nu
varande organisation har man emellertid icke vunnit afsedt än
damål i sådan utsträckning, som skulle varit förhållandet, om 
man gifvit torpedpersonalen en fastare organisation. Det i:ir nog 
fortfarande så, alt man nu lika litet som förr kan tala om nå
gon organisation af torpedvapnets personal, och dock erbjuder 
sig b eträffande densamma härvid ett tillfälle att utan större 
rubbning i flo t Lans ö fri g a organisation pröfva »förbands
systemet» och utröna dess fördelar och olägenheter gentemot 
det nu rådand e lösligt hoplwmna »depåsystemet». 

I senas te årsberättelsen framhölls att undervattensbåtbe
sä ttningarnas öfvande under hela året var i strategiskt och 
taktiskt afseende obehöfligt, enär dessa båtars användande är 
tämligen lika under olika årstider, så länge isförhållandena ej 
inverka å deras företag. Ur teknisk synpunkt å ter är det af 
synnerligen stor betygelse, att de för undervattensbåtarna af . 
sedda besättningarna beredas tillfälle att underh:'\lla den i de 
årliga undervattensbåtskolorna bibringade yrkesskickligheten, 
hvarför lämpligast vore, att de å respeklive stationer förlagda 
undervattensbåtarna 2 a 3 gånger i månaden, när isläggning 
ej hindrar, utgingo på en dags öfningar. Göres ej detta, är 
fara värdt att lwarken personal eller materiel befinner sig i 
den krigsberedskap, som för detta vapen är kan~ke mera be
höflig, än för de vapen, hvars personal har tillfälle erhåll::! 
telmisk utbildning äfven å terra firma. 

De i Frankrike och Tyskland under året inträffade olyc
korna med undervallensbåtar framhålla tydligt behofvet af atl 
vid öfningar med undervattensbåtar hafva bärgningsfartyg 
klart för användning. Utan tillgång till lämpligt sådant är 
svårt slå till svars för eventuellt inträffande olycksfall. 
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.Med påbörjandet af torpedtillverkning i vår flotta fram
träda allt mer kraf på tekniskt utbildade torpedofficerare. Det 
duger ej längre att på måfå ur »depån » taga första bästa 
officer till tjänstgöring vid torpeddepartementet Här lika väl 
eller snarare förr än vid artillerivapnet kräfves numera med 
vapnet fullt förtrogna specialister. Både grundliga tekniska 
kunskaper och mångårig praktisk erfarenhet om torpedvapnet 
iiro nödvändiga för att rätt kunna biträda vid torpedtillverk 
n ingen och svara för torpedmaterielens underhåll. 

Bristen på skjutregler för torpedskjutning och taktiska 
grundprinciper för våra torpedfartygs användande gör sig allt
jämt gällande. Orsaken till att dylika vid de årliga torpedsko
lorna ej m eddelas , torde väl närmast vara att söka däruti att 
någon kontinuitet vare sig i chefsskapet eller instruktionsoffi
cersbefattningarna vid nämnda skolor ej förefunnits. Praktisk 
<· rfa renhet är hvad som i första hand erfordras för åstadkom
ma ndet af dylika bestämmelser. 

(Forts.} 
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Ny devieringsbana Carlskrona. 

För att utvidga möjligheterna till terrester kompass
justering under gång inom Karlskrona skärgård, då exempel
vis en eskaders alla fartyg skola ungefär samtidigt justera, 
har und er våren ytterligare en devieringsbana genom uttagan
de af en mängd magnetiska ensbäringar med naturliga eller 
redan befintliga märken anordnats. 

Dessa ensbäringar äro uttagna så, att ett fartyg kan under 
gang från inre redden ost om Getskär och syd om Godnatt 
utföra kompenseringen och genom att seelan manövrera utefter 
sidorna i en månghörning rundt skäret Länsman uttaga en 
deviationstabell öfver restcleviationerna, i enlighet med de an
visningar, som här nedan skola gifvas. 

J( ompensering af koeff. C. 

Ungefär tvärs för kvastprickarna syd om Laboratoriehol
men inlägges fartyget på en kurs, som bär ungefär mot Tjurkö 
och vid pass midt emellan Lassagrundet och Målaren. 

Säkert styrmärke tages. 
N orma!- eller styrkompassens pejlskifva inställes på elen 

magnetiska ensbäringen S. stenpelaren å Getsb:ärsflöt ens flagg
stången å s. gafveln af kolskjulet å Söderstjärna i S 82° ,._ W. 
När detta ensmärke kanuner uti pejlclioptrarna, afläses pejl
skifvans index i förhållande till långskeppslinjen. Denna af
läsning blir då den magnetiska kurs, som fartyget stäfuade, 

när ensmärket passerades. 
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L å tom oss antaga, att denna magnetiska kurs blef S 5 o vV. 
Under det att fartyget får stadigt stäfva uti det tagna styr

märket mot Tjurkölandet, nedläggas nu tvärskeppsmagneterna 
så, att kompasserna tvingas att visa S 5° W. 

Härefter giras något så, att fartyget kanuner att stäfva 
Sycl enligt styrkompassen. 

Nytt säkert styrmärke på land tages. 
Pejlskifvan inställes på den magnetiska ensbäringen Get

skärs triangelmärke ens flaggstången å södra gafveln af kol
skjulet å Söderst_iärna i N 67°,7 W. 

När nu detta ensmärke å ter kommer uti pejldioptrarna 
var, säga vi, elen magnetiska kursen S 2° vV. 

Uneler det att fartyget får stadigt stäfva uti det för andra 
gången tagna styrmärket flyttas på m:,tgneterna tills att kom
passerna visa S 2° vV. 

Härefter giras ånyo något så, att fartyget konuner att 
stäfva Syd enligt styrkompassen och ett nytt, säkert styrmärke 
a land tages. 

Pejlskifvan inställes på nästa magnetiska ensbäring, som 
kommer att passeras, och ny justering, om behöfligt, göres. 

Kompensering af koeff . B. 

Sedan C-kompenseringen är fyllestgörande utförd, girar 
man vid pass 8 streck styrbord hän och styr ungefär i märket 
Traslwlla udde ens norm udden af Länsman, hvarefter B
kompenseringen utföres efter samma grunder, som ofvan är 
heski·ifvet vid kompensering af koeff. C. 

Flere magnetiska ensbäringar komma uneler denna kurs 
att passeras . 

Kompensering af koeff. D. 

Om vi antaga, att B-kompenseringen är utförd då fartyget 
kanunit ungefär tvärs för Malmens grund, giras vid pass 4 streck 
babord hän, och under kurs sydväst-vart emot Aspölandet kom
penseras den kvadrantena deviationen analogt genom ens
bäringar till olika föremål från endera af stängerna på Länsman. 

III 
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KontraHering. af den semicirkulära och den kvadrantena 
kompenserincren utföres å 180° - och 90° -kurser, resp. 

b "f Sedan vana erhållits att kompensera enligt nyss angt na 
m etod och de befintliga magnetiska ensbäringarna blifvit för 
resp. navigeringsofficerare mera kända, är det klart, att far 
tycren e1· behöfva navigeras precis efter kurserna Inre redden-b . . k 'Tjurkölandet-Länsman-Aspölandet, utan k~mpens~rmg~ ~ur -
serna kunna ju väljas, där vederbörande fmner lamphgast, 
blott vattendjup och manöverrum finnas. .. 

Äfven finn es det ensbäringar, som å tämligen långa strac
kor leda öfver rent vatten, mycket nära de magnetislw kardinal
.och interkardinalslrecken, hvarför m ången kan finna det be
kvämare att, styrande i dem, utföra kompenseringen på samma 
säll som å devieringsbanan i Bollösuncl. 

Uttagande af cleviationstabeller. 

Efter sedan kompenseringen bl ifvit tillfredsställande utförd, 
uttagas deviationstabeller öfver restdeviationerna för ett fartygs 
kompasser enligt följande. 

Fartyget får enligt s tyrkompassen släfva kurserna S 60° W, 
S 80° W , N 80° W , N 60° W , N 40° W , N 20° W , Nord, 
N 20° O etc. kompassen rundl med 20° m ellan hvarj e ny kurs, 
utefter sidorna i en m ånghörning rundt skäret Länsman. Ti
den för gång på hvarje kurs torde blifva en :'t två tidsminuter. 

Från de båda hvila märl, esstängerna å Länsman ~tro en 
män gd magnetiska bäringar till olika föremål, kompassen rundt, 
uttagna. 

P ejlski f van inställes på den n~trmaste m agnetiska ens-
bäring, som å hvarje kurs kommer all passeras, och, när ens
bäringen kommer uti pejldioptrarna, gifves signal till fartygets 
samtliga kompasser, hvilka då afläsas. 

Samtidigt eller omedelbart därpå afhtses pejlskifvans index 
j förhållande Lill långskeppslinj en, hvilken afläsning då är den 
magnetiska kursen uti pejlingsögonblicket 

1
SJ.:il/naclenw mellan denna nwgnelis1w J.:urs och resp. kom-

passkurser äro resp. deviationer. 
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De ofvannämnda kurserna S 60° W , S 80° W, N 80° W 
o. s .Y. enligt styrkompassen äro endast ungefärliga, tjäna en
dast såsom rättesnöre vid intagande af de olika kurserna och 
hafva ingen som h älst betydelse för någon kompass vid devia
tionstabellernas uträknand e. 

Vid den kompass, där pejlingarna tagas , blir det lämpligast 
.att använda en konsept-tabell enligt n edanstående formulär : 

Uno·efärli o- l Aflilst l 
"' "' Magnetisk De v. 

kurs 
Kon1passkurs 

l 
Nord N lo w N 1° O 20 o 

N JOO o 
)) ~o )) N 19° o N 20° o l g o 
)) 30 )) 

)) 40 )) N 42° o N 42° o -
)) 50 )) 

)) 60 )) N 6()0 o N 59° O 1° W 
etc. 

Härvid är att märka, att >> ungefärlig kompasskurs >> gäller 
fö r elen kompass, efter hvilken girarue ske och kurserna hållas, 
a lltså i vanligaste fall styrkompassen. 

Vid öfriga kompasser , d. v. s. där det ej pejlas, alltså styr
kompassen inbegripen, har man endast att anteckna >> afläst 
kompasskurs», och kunna således de små formulären, lwilka 
ail\'ändas å devieringsbanan i Bollösund, härvid brukas. 

Det är naturligtvis ingenting som hindrar, att girarna göras 
och kurs sättes för hvar 10. grad, men jag anser, a tt vid en väl 
kompenserad kompass bör lwar 20. grad vara fullt tillräcklig. 
Cppgår emeller tid deviationen till p å en del kurser 10 a 15 
grader, bör dock afläsningarna sk e för lwar 10. grad >> ungefärlig 
kompasskurs ,, . 

Scdan de önskade observationerna erhållits kompassen 
rund t, uppgöres deviations tabellerna för lwar 10. grad kom-

T-idskri ft i Sjöväsendet. l !J 
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passkurs, för hvilket ändamål de å konsept-tabellen erhållna 

magnetiska kurserna införas å respektive kompassers anteck

ningsprotokoller och grafisk (d. v. s. med diagram) eller nume

risk interpolering sker. 

Vid deviationsuttagning enligt denna metod är det ej ovik

tigt huru pejlskitvem inställes och skötes. 

Af de, å våra örlogsfartyg mest brukliga pejlskifvorna, näm

ligen Häggs, Tuxens, den transparenta och relingspejlskifvan, 

lämpar sig elen förstnämnda bäst för ändamålet. Med elen. 

Häggska pejlskifvan kan nämligen elen ensbäring, som man 

skall passera under en gifven >> ungefärlig kompasskurs », instäl

las på j"örlwnd, och dioptern jämte elen rörliga skifvan, h ållna 

tillhopa med handen, vara stadigt riktade på det ena föremålet 

tills båda föremålen gå öfverens, då elen magnetiska kursen kan 

afläsas samtidigt med kompassafläsningarna. 

Med de andra pejlskifvorna uppstår alltid ett litet moment,. 

äfven om inställningen på förhand varit ungefärlig, för nog

grann inställning och därpå följande afläsning af elen magneti

ska kursen. 
Den Häggska pejlskifvans företräden vid deviering 

rundt Länsman visa sig genast i praktiken. 

Om vi nu något litet närmare skulle skärskåda och jämföra 

de tvänne metoderna vid deviering, i och för restdeviationernas 

utrönande, å banan uti Bollösund och å banan runclt Länsman,. 

finna vi, att å elen förra banan sker devieringen enligt princi

pen 

o= v- v', där 

Y = den magnetiska bäringen och 

v' = » devierande >> 

å den senare åter enligt principen 

ä = ' - '', där 
' = den magnetiska kursen och 

'' = >> devierande >> 

Å Bollösunds-banan får fartyget löpa uti en Jamn kurva 

med rodret lagclt till gir hela tiden; å banan rundt skäret styres. 
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far lyget små, korta kurssträckor utefter sidorna i en oregel

bunden månghörning. 

Uti Bollösund måste man alltid löpa cirkeln runclt båda 

uiigunw, ty, äfven om man bortser från observationsfel, upp

tr~ida dock ej deviationerna med deras rätta storlek, emedan 

kompassrosen af följande orsaker släpar med åt rundsväng

ningens håll till, nämligen: 

dels friktionen mellan stift och sten, 

dels hos vätskekompasserna öfverföringen af kompasskå

lens kringvridande rörelse på vätskan och från denna på rosen. 

På grund häraf uppträda vid en rundsvängning sty~·borcl 
hiin alla de observerade positiva eller ostliga deviationerna 

numeriskt för stora, de negaliva eller västliga för små, under 

det alt vid en rundtagning babord hän det motsatta förhållan

det int6ider. 
De, af dessa orsaker uppkomna felen, hvilka mest hafva 

in verkan på koeff. A uti deviationsförloppet, elimineras vid 

deviering å banan i Bollösund genom utförande af b ränne sväng

ningar uti motsatta riktningar. 

Vid deviering å banan rundt Länsman å ter torde dessa 

fel ej alls komma att uppträda, alldenstund »stött kurs » under, 

låtom oss säga, en a två tidsminuter ju kommer att hållas, 

hvarför manövrering rundt skäret af denna anledning endast 

skulle behöfva göras åt ett håll. 

Emellertid uppträder vid en fullständig cleviationsuttag

ning, d. v. s. kompassen rundt, äfven ett annat konstant fel, 

det s. k . Gemssinska felet eller fördröjningen af den flyktiga 

magnetismens induktion. Detta fel, hvilket inverkar på koeffi

cienterna A och E, uppträder vanligen på så sätt, att vid en 

r undsvängning styrbord hän framkallas ett - A och ett - E 

och vid rundsvängning babord hän ett + A och ett + E. Afven 

de tta fel elimineras vid deviering å Bollösunds-banan genom 

tvänne motsatta svängar. 

I hvacl mån det Ganssinska felet kommer att uppträda vid 

deviering rundt Länsman torde väl åter komma att ytterst bero 

på huru lång tid, som fartyget konuner att under »stött kurs » 
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ligga an de olika kttrserna. Uti vår svenska deviationslära a f 

M a l m b e r g och F i n e m a n uttalas den åsikten, a tt det ej är 

lämpligt alt låta fartyget ligga stilla*) en kort stund på hvarj e 

kurs, för hvilken pejling utföres, samt att, om ej en tid af minst 

5- 10 minuter kan anslås för hvarj e kurs, ett afstannande i 

fartygets jämna omsvajning tvärtom är skadligt. P å grund 

häraf förordas för erhållande af bästa r esultat vid en devia

lionsundersökning, a tt man under jämn och ej alllför hastig 

omsvajning låter fartyget dreja båda vägarna kompassen rundt. 

Alltså sa mma princip, som följes vid deviering å banan uti 

Bollösuncl . Den franske linjeskeppslöjtnanten P i e r r e E n g e l 

har 1907 uti sin afhandlin g Deviations des Campas gjort det ut

talandet angående >> Erreur Gaussin >> , att man säkert elimine

rar detta fel , om man å hvarje kurs dröj er n ågra minuter innan 

deviationen observeras samt att efter en has tig gir man hör 

Yänta minst 4 minuter. Han talar dock intet om girens storlek. 

Ehuruväl följderna af det Ganssinska felet kan matema

tiskt framställas, torde väl dess betydelse uti praktiken ej 

vara full t ådagalagd t och blifver dessutom fö r h varje enskild t 

fa rtyg och för lwarj e särskild kompassupps tällningsplats olika. 

Betänka vi nu, att vid deviering uti kurva under fortsatt 

och jämn gir, såsom exempelvis uti Bollösund, det efter endast 

en svän g, uppkomna kon stanta felet måste uli sig innefatta, 

uneler bortseende från observations- och bäringsfel, totalver

kan af 

dels friktionsfelet , 
dels kringsvängningsfelet, och 

dels Ganssinska felet , 

så, om vi vid deviering utefter sidorna uti en oregelbunden 

månghörning, såsom exempelvis rundt Länsman, få antaga, 

alt .de tvänne fö rs tnämnda orsakerna till det konstanta felet ej 

al ls komma att uppträda och vi äfven här bortse från observa-

.:-:· ) Uttrycket >ligga stilla» , hvilket troligen är valdt med tanke 

på deviatiousuttagning vid duc d'alb, får väl här likty das med >ligga an >. 
Fö?'{:s anm. 

- 29l -

tions- och bäringsfel, skulle man , om t vän n e manövrer rund t 

skäret göras, kunna erhålla för h varje fartyg och för hvar och 

en af dess kompassuppställningsplatser en någotsånär tillför

litlig uppgift på det Ganssinska felets inverkan under de för 

öfrigt r ådande oms tändigheterna. Om alltså tidslängelen för 

hvarje kurs, som styres, noga antecknades och dessa an

teckningar jämte prolokollen öfver observa tionerna båda 

\·ägarna vid e tt fartygs sam lliga kompasser tillva ra togas 

samt inlämnades till s tationens va rfsm ynd igh eler, så synes 

det mig, att detta vore ett synnerligt värdefulll m aterial 

för bedömandet af del Ganss in ska felet vid deviering enligt 

metoden >> månghörningen >> . Sedan med stöd häraf för lwarje 

far tyg erhållits fullt tillförlitliga - observationerna böra n atur

ligtYis sk e vid fl era, upprepade tillfällen - uppgifter om det 

Gaussinska felels inverkan vid en dylik deviering, blefve detta 

till ledn ing för bedömandet af, huruvida r espektive fartyg böra 

uLföra tvänne manövrer rundt sk äret å t molsalta håll eller om 

endast en >> m ånghörning >> kan anses vara tillfyllest. 

Intill detta spörsmål är för lwarje fartyg tillfyllestgörand e 

utrön t v i !l jag tillråda, alt alltid luänne manövrer åt motsatta 

håll vid deviationsuttagning runclt Länsman göms. 

Observations- och bäringsfel äro ju aldrig ut eslutna, m en 

dessa torde dock ej blifva eliminerade genom tvänne motsatta 

manövrer. Till dylika fels utfinnande lämpa sig diagrammen 

häst, hvarvid kurvorna vid tvänn e svängar böra uppdragas 

11\'ar för sig, d. v. s. sä rskildt för styrbords - och särskildt för 
habordsgiren. 

Beträffand e manöverrum emellan Länsman och Aspö ä r för 

deYiering med de större fartygen farvattnet s~il--. erligen för 

trångt, i betraktande af a lt »stött kurs >> måste h ållas m en för 
o ' 

lorpeclf:wtygen bör utrymm et vara fullt tillräckligt, i all syn-

nerhet som ensbäringarnas mängd - 41 från norra stången 

och 32 från södra - borga för alt de olika kursema ej beh öfva 
hliha så långa . 

Torpedbåten Thefis >> invigd e >> den nya devieringsbanan 
rund L länsman den 11. april d. å. 
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För särskildt torpedfartygen föreställer jag mig, alt den 

nya banan kanuner att blifva mycket lämplig, då ju Bollö

suncls-banan, på grund af märkestängernas gynnsamma in

bördes lägen, ofta äfven kommer till användning såsom manö

uerbana för uttagande af dylika fartygs manöveregenskaper, 

hvadan fartyg, som hålla på härmed, ej behöfva rymma fältet 

för fartyg, som önska juslera kompasserna, allelenstund detta 

då kan försiggå å banan rundt Länsman. 

Den n ya banans alla erforderliga magnetiska ensbäringar, 

hvilka nu äro uträknade och tillgängliga, stöda sig uteslutande 

på r edan befintliga märken eller naturliga föremål, hvarför ba

nans hela anordning och underhåll ej betingar n ågon som 

hälst direkt kostnad för statsverket. 

"en 
"' 

Karlskrona i april 1911. 

Carl Leche. 

Efterskrift. 

Den 3. denn es devierade kanonbåten Svensksund och da

därpå torpedkryssaren Ornen å elen ofvan beskrifna nya 

devieringsbanan Inre redden- Länsman. 

Karlskrona elen 5. maj 1911. 

C. L-e. 
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Depåsystem eller förbandsystem. 

Om man skulle kunna tala om n ågo t syslem i var flottas 

organisation, skulle det väl närmast vara ett depclsystem. EP 

personalclepå, fr:'\n hvilken befäl, underbefäl, manskap och 

civilmilitä r personal tages i m ån af tillfälligt behof, och en ma

terieldepå å flottans varf, från hvilken fartygen äfvenledes allt 

efter behof för personalens öfvancle eller andra ändamål rustas 

()Ch utsändas på expedition. Delta depåsystem skulle, synes 

det, kunna vara väl lämpadt för vår flotta, då det ju är tänj

bar t och möjliggör, om än efter mycket arbete, att för hvarje 

,.:ång större rustningar ifrågakomma få alla platser besatta m ed 

personal samt fartyg för öfningar och vid mobilisering klara för 

mwänclning, men, då det icke varit möjligt få till stånd något 

sys lem i detta system, arbetar det mindre tillfredsställande, oak· 

Lad t m ycket blifvit gjort för att afhjälpa dess brister. En 

mera ingående granskning af organisationen, dess fördelar 

och olägenheter, skulle leda till alltför mycket detaljer, hvilka 

nu ej äro lämpliga framhålla. 

E n del förhållanden inom flottan hafva emellertid orsakat, 

att man i vårt land flerstädes börjat hysa misstro mot sjöför

svare t. För att återvinna det förlorade förtroend et m åste en 

lwar för sitt vapen intresserad söka icke allenast att plikttroget 

fullgöra sina åligganden utan äfven framhålla förefintliga bris

ler och sträfva efter att få desamma afhjälpta. Därvid är det 

icke fråga om att utöfva någon för flottan ovederhäftig och 
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nedsättande kritik eller uttala något misstroende mot dess led
ning, utan att genom sakliga inlägg i för vapnet aktuella frå
gor väcka på tal , hvilka medel kunna förefinnas ait få desamma 
lösta på bästa sätt. Det är bättre och riktigare att så göra än 
aU se bristfälligheterna och icke framhålla dem utan »lojalb 
tiga. Mången gång är det nämligen så, att den, som är ute 
i elen praktiska tjänsten annorledes än på högst l O månaders. 
s. k. sjökommendering, har lätLare att göra sina iakttagelser 
och erhålla kännedom om »stämningen» inom vapnet än den, 
som på grund af tjänstgöringens beskaffenhet är bunden vid 
skrifborcle t och har att därifrån derigera det ena eller det andra. 

V år flottas nu varande organisation är hufvndsaldigcn en 
fredsorganisation, hvars förnämsta fel otvifvelaktigt är att den 
salmar erforderlig fasthet. Man har visserligen sökt att på se
nare ticler gifva elen fastare former, men få ~iro väl dc, som 
kunna vidhålla aU detta lyckats. Fortfarande är det nog så, 
att det stora flertale t af personalen - om man så får använda 
uttrycket - elen ena dagen icke vet, hvarcst dc skola vara 
den andra, och i händelse af mobilisering sker en omkastninf! 
i personalens fördelning, som åtminstone icke bidrager till att 
stärka flottans krigsduglighet. Målmedvetenhet och samhörig
hetskänsla, som framför allt måste finnas för alt få lill stånd 
elen för kriget nu m era än förr erforderliga discipl inen, kunna 
under sådana förhållanden icke komma till stånd. Man be
höfver icke ha f va vari l länge ute i praktisk tjänst för att iakt
taga huru ringa sambandet är mellan personalens olika delar, 
alt pliktkänslan har minskats och att disciplinen i. första hand 
har sin grund i fruklan för straff. Orsaken härtill är förut 
framhållen, organisationen är för löslig. I bästa fall samman
hålles en besättning helt i 10 månader, hvarefter den i ena eller 
andra afseendet skingras ulan att dess individer i allmänhet 
Yela lwart de sedan skola taga vägen eller med hvilka de nästa 
gång skola sammanföras. Kompanicheferna se sällan sill kom
pani samladt och lära i allmänhet ej känna sitt folk annat än 
genom förhållningsböckerna. Deras verksamhet inskränker 
sig till bok- och räkenskapsföring samt förhör och tillrättavis-
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ningar. Huru i dylika fall få till stånd samhörighet och huru 
uppställa det mål, hvilket måste finnas för att ernå arbets
glädje? Mållöshet alstrar missmod och missmod är just hvad 
i allt större gTad börjar utbreda sig inom åtminstone flottans 
officerskår. Och dock hafva vi en i grund och bolten utmärkt 
personal, en officerskår, hvars största flertal icke önskar något 
hälh·e än att få sätta in all sin kraft till vapnets bästa, en kunnig 
och duglig underofficerskår, en sjömanskår, som med nyligen 
relativt väl ordnade ekonomiska förhållanden redan nu 1 sig 
innesluter många i flera afseende utmärkta individer, samt ci
\·ilmilitära k årer, lwilka, ehuru oftast obemärkta, plikttroget 
fullgöra dem tillkommande åligganden. Med en organisation 
grundad på fartygens indelning och förläggning för krigsända
mål, en krigsorganisation, och med individerna i viss mån 
sammanförda i fartygsbesättningar eller fartygs förband, skulle 
vår flottas bemanning h elt säkert lwmma att under målmed
vetet arbete bibringas en samhörighetskänsla, som skulle göra 
den till en af de bäst disciplinerade och krigsdugligaste samt 
hä Ltre i stånd att ä f ven m ed underlägsen materiel med ut sik t 
till framgång kunna värna vårt fädernesland. 

Flottans alltför utpräglade fredsorganisation har äfven 
menligt inverkat å dess materiel- och materialdepåcr, varfven. 
Oaklaclt för närvarande å flottans varf torde vara gjort det 
b~i sta möjliga, som unel er rådande organisa lionsförhållanden 
kan göras, kan väl knappast emotsägas att varfsdriften saknar 
planmässighet, att flottans militärpersonal icke utnyttjas till 
riickligt för materielens underhåll och att varfsarbetena därför 
ställa sig mindre gynnsamma i ekonomiskt afseende. Anled
ningarna härtill äro bristande planmässighet i onlerna för far
tygsrustningarna och depåsystemets alltför vidsträckta tillämp
ning vid personalorganisationen. Den förra orsakar svårighet 
a tt planlägga huru fartygens underhåll ekonomiskt gynnsam
mast bör bedrifvas och ojämnhet i varfsarbetenas gång, det 
>.e nare medför att personaltillgången å varfven är omöjlig alt 
hcriikna, enär man därifrån tager eller dit lämnar personal , när 
man behöfver eller icke bchöfver den på annat håll. Åfven 

Il 
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här talar allt för en organisation af befäl, underbefäl, manskap 

och civilmilitärer i fartygsbesättningar och af fartygen i för 

band, hvilka turvis enligt uppgjord plan utgå på expedition, 

förläggas i beredskap eller under reparation. 

Utarbetande af en dylik organisation, som förutsätter 

förefintligheten af bestämd strategisk förläggning och taktisk 

indelning af fartygen , är svårt och kräfver mycket arbete, m en 

börjas detsamma nu , kan måhända organisationen vara klar att 

genomföra vid tiden för utgifvandet af den r eglementsupplaga, 

som måste följa den nu under tryckning varande. Säl,ert är 

att, om en dylik organisation kommer till stånd, ~kulle många 

af de nu r ådande missförhållandena inom flottan försvinna, 

samhörighetskänslan och därmed disciplinen stärkas och för

troend et för flottan ute i landet återvinnas. Må därför de m ed 

ett dylikt arbete förenade svårigheterna ej afskräcka att skrida 

till verket ju förr dess bättre. 

Har man svår.t att skönja något system i flottans organi

sation, så framträder desto tydligare systemet i personalens ut

bildning. Det är ett i detalj genomfördt skolsystem. Grun

daclt, hvacl sjömanskåren beträffar, på ett nyligen fastställdt, 

omsorgsfullt utarbetadt skolreglemente innebär detta system 

förutsättningar för en fullgod utbildning. Anpassadt i elen 

nuvarande organisationen lider emellertid detta utbildningssy

stem af samma brister som denna, det saknar erforderlig 

stadga och fasthet. Annorlunda kan man ej beteckna detta 

nående från kurs till kurs eller från skola till skola under stän
t> 

digt nytt befäl och nya instruktörer, hvarigenom eleverna 

m ången gång till ytterlighet uttråkas genom att fä lära om och 

om, hvad de nyss förut inlär t , och instruktörern n förlora in

tresset; då de knappt hunnit lära känna eleverna i en kurs 

förr än de skola lämna dem. 

Endast sjökrigsskolan och skeppsgossekåren torde i detta 

afseende skilja sig fr ån elen öfriga personalutbildningen, m en 

äfven till dessa sträcka sig understunelom depåsys temets verk

ningar. 
Af de speciella skolorna hafva skjut-, torped - och signal-
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:skolorna äfven rönt menligt infly tande af depåsystemet genom 

att den erforderliga kontinuiteten i för dem behöfligt instruk

tionsbefäl och underbefäl icke iakttagits. 

Skulle någon eriiuan i öfrigt göras mot vår flottas per

sonalutbildning, torde böra framhållas, att den teoreti ska ut

bildningen allför mycket drifves långt utöfver lwad som vid 

fullgörandet af den praktiska tjänsten erfordras. Det borde 

snarare yara tvärlom. Liksom ·skrifhordsarbetet behärskar 

tjänsten i allmänhet, så börjar skolbänksgörat få allt för stort 

inflytande på utbildningen. 

Afsikten med det ofvan sagda är att framhålla, att vi 

inom flottan äro medvetna om att allt inom densamma icke är 

så som det bör vara, att vi äro beredda att framhålla före

fintliga brister och inlägga all vår förmåga att afhjälpa desam 

ma, på det att vårt vapen m å återvinna landets förtroende, ly 

floLian är och förblir en viktig länk i vårt fäderneslands försvar, 

hvilken ej får försummas. 

H aJ'Cllcl ÅLennark. 
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Meddelanden från främmande mariner .. 
(Afslutacle elen 25 np1·il 1911.) 

Ryssland. 

Förbandsindelning. I stället för j slutet af år 1907 fast

ställd förbandsindelning för Östersjöflottan skall från och 

med 14 (l) maj följande indelning vara gällande. 

A. Aktiva flottan består af: 
l brigad slagskepp, 
l brigad kryssare, 
2 torpedfartygsflottiljer (tillsammans 7 divisioner), 

l undervattensbåtbrigad, 
l minläggningsafclelnjng, jämte 
trängfartyg. 
slagskeppsbrigaden omfattar de fyra färdiga moderna slag

skeppen jämte kryssaren Ruril,. 

I kryssarbrigaden ingår pansarkryssaren Gromoboj jämte 

de tre kryssarna af Bajantypen. 
1 :n torpedfartygsflottiljen består af 4 elivisioner om 9 ja

gare h vardera. 1 :a och 2 :a elivisionen innesluta enelast större 

jagare (öfver 500 tons), 3:e och 4:e elivisionerna omfatta lwar

dera l större jagare jämte 8 mindre dylika. Till flottiljen höra 

:i trängfartyg. 
2:a torpedfartygsflolliljen består af 3 divisioner, af hvilka. 

5:c divisionen ut göres af 9 mindre jagare, 6:e elivisionen af 1 
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mindre jagare och 8 torpedbåtar (med namn) och 7 :e divisio

nen af 9 torpedbåtar (med nummer). 
Till flottiljen höra 7 trängfartyg, af hvilka 5 äro byggda 

för att utgöra en s. k. flytande bas och ännu ej fullt färdiga. 

Undervattensbåtsbrigaden består af två elivisaner om 

resp. 6 och 5 undervattensbåtar hvardera jämte 1 trängfartyg 

pr division. 
111 inläggningsafdelningen består af 6 minläggningsfartyg. 

Aktiva flottan förfogar öfver 2 trängfartyg. 

B. 1 :a res,erven består af 1 :a reservbrigaden omfattande 

pansarkryssaren Rossija och dc fyra pansardäckskryssarne. 

Till första reserven räknas jämväl l kanonbåt i särskild tjänst 

såsom stalionsfartyg j Medelhafvet. 
C. 2:a reserven består af arlilleriskole::rfdelningen, torped

skoleafdelningen, sjökrigsskoleafdelningen, undervaltensskole

nfdelningen, kombinerad e reservtorpedbåtsdivisionen jämte far

tyg i särskild tjänst. 
Skolafdelninganw utgöras af ~ilch·e strids- och öfnings

fartyg. 
I kombinerade reservtorpedbåtsdivisionen ingå två mindre 

jagare och 11 torpedbåtar. 
Fortyg i särskild tjänst äro 5 kanonbåtar och 3 öfnings

fartyg. 

,1/ minrevisionen. I en kejserlig order till f. d. marinmi

nistern amiral Vojevodski säges att af revisionskommissionen 

,·crkställcl revision af Hufvudstyrelsen för skeppsbyggeri och 

u trustning samt kronaverkstäder och örlogshamnar till Kej

!-,arcns tillfredsställelse ej gifvit anledning att misstänka ored

ligh et i förvaltningen, samt att de afvikelser från . den fast

ställda ordningen som af revisorerna anmärkts, redan är före

mal för marinministeriets uppmärksamhet. 
Allt detta föranleder Kejsaren att hoppas alt vid genom

förandet af flottprogrammet all anledning till beskyllningar mot 

marinminis teriet för planlöshet vid arbetet på flottans nyska

pande måtte förfalla. 

l 
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För att emellertid för framtiden förekomma möjligheten 

till slöringar i marinministeriets r egelbundna arbete anbefalles 

marinministern att: l :o) till kejsarens granskning och stadfäs

telse inlämna särskilda bestämmelser om uppgörande och fast

ställande af fartygsbyggnadsförslag och om hur dessa skola 

utföras; 2:o) att uppgöra förslag till omorganisationen af Huf

vudstyrelsen för fartygsbyggnad och utrustning samt tekniska 

kommitten; 3:o) att vid nu pågående omorganisation af en 

del marinministeriets verk låta af revisorer framställda an 

märkningar lända till efterrättelse ; och 4:o) att efter det marin

ministeriets' centrala verk omorganiserats omedelbart skrida 

till granskning af författningarna rörande örlogshamnarna samt 

att snarast möjligt afsluta denna granskning. 

Personal. En ny yrkesgren för handhafvand e af afstånds-

instrumenten har bildats med gTaderna: 

signalmatros - afståndsmätare, 

signal afståndsmätareunderofficer, 

signal - afståndsmätarebåtsmansmat., och 

signal - afståndsmätarekonduktör. 

Marinministern viceamiral Vojevodski har erhållit afskecL 

Till hans efterträdare har utsetts förutvarande marinminister

adjointen viceamiral Grigorovitch. 

Till chef för Östersjöflottans slagskeppsbrigad har nämnts 

chefen för Östersjöeskadern konteramiral Mankovski och till 

chef för Östersjöflottans kryssarbrigad stabschefen i aktiva 

flottan konteramiral Stesenski. 

Norge. 

Marinbudgeten, ny pansarbåt. Stortingets militärkom

mitte har haft marinbudgeten under behandling och därvid 

gjort följand e hufvudsakliga ändringar i denna. 
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Budgeten föresl ås nedsatt fr ån 6,061 ,000 kronor till 

5,794,100. Kommitten anser icke att i enlighet med försvarsde

partementets förslag amiralstabsch efen bör vara k onteramiraL 

Nybyggnadsanslaget är minskadt från 1,500,000 kronor till 

1,300,000 och utgör således jämte de afsatta 2 millionerna 

3,300,000 kronor. Denna summa föreslås fördelad enligt 

följand e : 
l. Till påbörjande af jagaren n:r 3 500,000 kr.; 

2. Till fortsatt byggande af under vattensbåten n:r 2 och 

påbörjande af under vattensbåten n:r 3 1,500,000 kr. ; 

3. Till påbörjande af pansarbåten n:r 5 1 million kr. ; 

4. Till anskaffande af reservkanoner 200,000 kr. ; och 

5. Till minmateriel 100,000 kr. 

Härigenom har militärkommitten i likhet m ed årets re

"'ulerino·skommission och emot försvarsministerns proposition 
o o 
(se föreg. häfte) föreslagit att en pansarbåt skall byggas. T y-

pen torde vara ungefär densamma , som ansågs lämplig då 

budgeten år 1909 upptog en första bevillning af 200,000 till ny 

pansarbåt: 3,400 tons, 2 st. 24 cm. kanoner, 13,5 knops fart. . 

Kostnaden, 6 mill. kronor, föreslås fördelad med l, 2 och 3 

mill. kr. under r esp. åren 1911 , 1912 och 1913. 

Danmark. 

Materiel. Undervattensbåtarna Havmanden, som 

hos vVhitehead i Fiume och Havfruen , som bygges på 

Yarfve t skola förses med undervattenssignalapparater. 

skall kunna uppfattas på afstånd upp till 4,000 meter 

likartade installationer. 

bygges. 
örlogs
Ljudet 
m ellan 

Vid afprofning af undervattensbåten Dykkerens trådlösa 

telegrafapparat har från denna afsända telegram mottagits å_ 

pansarfartyget Olfert Fischer på en distans af 85 kilometer. 

'l 
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Tyskland. 

Personal. Viceamiral von Heeringen har utnämnts till 
.-chef för amiralstaben efter Amiral von Fischel, som erhållit 
afsked. 

Öfningar m. m. Hochseeflottans olika förband ha från 
13. till 17. mars haft gemensamma öfningar i tyska farvatten; 
äfven I, II och III torpedbåtsflottiljerna deltogo. 

Materiel m. m. Slagskeppet Kaiser löpte af stapeln i Kiel den 
22. mars· i närvaro af kejsaren och kejsarinnan. Rikskansleren 
höll doptalet 

Jagaren V 189 löpte af stapeln i Stettin den 14. och jagaren 
S 168 den 16. mars i Elbing. 

De fyra sista pansarkanonbåtarna af >> Miicke >>-klassen: 
Miicke, Skorpion, Crocodill och Natter (byggda 1877- 1880) 
hafva strukits ur rullorna. 

Vid fullkraftsprof uppnådde elen i Ostasien stationerade 
kryssaren Sharnhorst 23 ,3{ knop (kontrakterad fart 22,s knop). 

England. 

Personal m . m. Amiral Sir ·William May har utnämnts 
till stationsbefälhafvare i Devonport i stället för amiral Sir 
\Vilmot Fawkes; det antages att May senare skall utnämnas till 
Förste Sjölorcl och viceamiral Sir George Egerton till Andre 
Sjölord i stället för Sir Francis Bridgeman, som öfvertagit be
fälet öfver Hemflottan. 

Öfningar m . m . Mellan den 6. och 8. mars ägde strate
giska och taktiska öfningar rum med Hemflottans 3 divisioner: 
operationsområdet var Kanalens västra del. Amiral May, hvars 
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flagg för sista gången blåste på flaggskeppet, var stridsdomare. 
Viceamiral Callaghan förde befälet öfver Röd och viceamiral 
Neville öfver Blå styrka. På h var sida befunnn sig omkring 
J O slagskepp, 6 pansarkryssare, 3 pansardäckskrys·sare, 3 
scouts och en jagarflottilj. 

Alla slagskeppen gällde lika med Dreaclnoughts; högsta 
fart 14 knop, för pansarkryssare 16 knop. Ofningarna afsågo 
att Röd och Blå, sedan de konunit på visst afstånd, skulle söka 
återfå känning med hvarandra och samla sina respektive styr
kor till ett afgörande slag. Måndagen den 6. på aftonen be
fann sig Röd styrka vid Scilly-öarna och Blå vid Eddystones 
fy rtorn. Uneler nattens lopp erhöllo de framskjutna rekognos
ceringsafdelningarna känning med hvaranclra och följande 
månelag kom det till strid. 

Därvid gingo Blå styrkas jagare till anfall mot Röd styrkas 
pansarkryssare, hvarvicl de båda främsta kryssarna (Röd) och 
samtliga de i anfallet deltagande jagarna (Blå) sattes ur strid
])art skick. Efter öfningarnas slut gingo l :a och 2 :a divisio
nerna till Portland; 3:clje div. fortsatte sina öfningar en vecka. 

Från april till juni skola de 7 minkryssarna ha gemen
samma öfningar i farvattnen omkring Berehaven. 

På gjord förfrågan i parlamentet svarade Förste Lorden 
alt England för närvarande i hemlandet ägde sammanlagdt 22 
Lorr- och flytdockor afsedela för Dreadnought-fartyg, däraf 13 
på stalens och 9 på privata varf, af hvilka 14 dockor befinna sig 
vid Nordsjön och Kanalen. Utanför öriket äger England 7 
statsdockor och 5 privata sådana, tillsammans 12 st., som kun
na användas för Dreaclnoughts. Pg förfrågan huru många doc-
1wr å Englands ostkust, som kunde taga en Dreadnought, som 
på grund af erhållna skador låg O,a m. djupare, svarades, att 
någon sådan ännu ej funnes. 

1\1 ateriel 111. 111. Det gamla slagskeppet >> Camperdown, be
kant sedan dess kollision med >> Viktoria >> den 22 juni 1893, skall 
försäljas. 

De båda i Chatham under byggnad varande undervattens-
Ticlshift i Sjöviisenclet. 20 

• 
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båtarna få ett deplacement af 800 ton (nedsänkt läge) , längd 
54 m., bredd 7 m. och 15 knops fart (öfvervattensläge). För
utom större torpeder erh ålla dessa äfven flera tuber än före

gående. 

Artilleri m. m . Morning Post meddelar, att en 38,1 cm. 
kanon för de stora fartygen, under benämning »kanon 13,5 A». 

för närvarande pröfvas. 
På förfrågan af Lord Charles Beresford svarade Mr. Mc 

E:enna att den elektriska tornvridningen å Invincible, som nu 
skall undergå 3 m ånaders reparation å varfve t, aldrig arbetat 
tillfredsställande, m en att byggnadsfirman får draga k ostna

derna intill dess de godkänts. 
Viceamiral Lampton har h ållit föredrag i London om 

Dreadnoughts och yttrade därvid, att dessa fartygs slidsvärde 
ej bör öfverskattas, enär de sakna medelsvårt artilleri. I de 
sista manövrerna förekom, att de olika flottorna helt oväntaclt 
hefunno sig på 3,000- 4,000 m. afstånd från hvarandra, och 
om detta hänclt uneler verklig strid, hade de engelska fartygen 
måst draga sig bort för att upptaga striden på större afstånd . 
Denna åsikt hyllas af fler a framstående auktoriteter allt seelan 
enkaliberfartyget såg dagen. Tyskland har gått en m:man väg 
än England och behållit m edelsvåra artilleriet. 

Frankrike. 

Jlarinpolitil;. Den n ya franska ministären h ar ännu ej 

upptagit frågan om en flottlag i sitt program, m en har lofvat, 
alt ägna »särskild omsorg åt här och flotta >> , då en s tark krigs 
makt af dem, som så många andra stater, anses s'Om den bästa 

r.;arantien för fr eden . 

Artilleri. Högsta marinrådet har nu beslutat att uppställa 
tolf 34 cm . kanoner på 1912 år s slagskepp, fördelade på 2 tripel-

l 
l 
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och 3 dubbeltorn , oaktaclt deplacementet därigenom skulle ökas 
till 25 ,700 ton. Förslaget om 24,000 tons fartyg med blott 10 
svåra kanoner i 5 clubbeltorn förkastades, emedan andra mak
ter utrusta sina fartyg med 12 st. af svåraste kaliber. Marin
ministern ville bestycka fartygen med endast 10 st. 34 cm. 
kanoner. Frågan huruvida de nya fartygen simlie få 22 st. 14 
cm. kan., uppställda som på J ean Bart, eller 16 st. i clubheltorn 
-- som skulle v~iga ungefär lika m yck et som upps tällningen å 
Jean Bart - afgjorde Marinrådet till förmån för det senare 
alternativet, emedan de 4 aktersta 14 cm. kan. på Jean Bart 
s tå för lågt (3, 0 m .) och för långt från kommandobryggan , 
dessutom äro bestrylmingsvinklarna större m ed tornuppställ
ning, hvilket yjc[ afslående af torpedbåtsanfall spelar ofant

lig roll. 
Den nya 34 cm. kanonen lär genomslå 300 mm. pansar 

på 9,000 m. afstånd; projektilen skall få 20 kg. m elinitladdning. 

Materiel m. m . Condorcet har afslutat sina profturer och 
uppnått följande resultat: 10 timmars gång m ed alla pannor: 
19,253 knop, slagantal 231, 9 , kolförbrukning 126,5 kg. per kvm. 
ros ty ta ; 3 timmars gång m ed 3

/ 4 af pannantale t: 19,7 97 knop , 
slagantal 294,6", kolförbrukning 163,5 kg. ; 24 timmars gång 
med alla pannor och naturligt drag: 18,02 knop, slagantal 263 
och kolförbrukning 83,0 kg. pr kvm. rosyta och timme. Tur
biner finnas 1 O st.: 6 för framåt och 4 för back i 3 vattentäta 
afdelningar; 26 Niclaussepannor. Slörsta kolförråd 2,100 ton; 
för profturen funnos 925 ton ombord. 

Undervattensbåtar. Turquoise lär vara m yck et svårbeboe
lig, och efter 24 timmars gång är besä ttningen alldeles utmattad ; 
likadant är förhålland et m ed L'Argonaute- och Aigrette-typen, 
m edan Pluviöse-typen är bättre. 

I Calais har afprofvats en räddningsapparat för besättnin
gen ä sjunkna undervattensbåtar , bestående af en stor vatten
tä t segelduksslang, liknande dem, som användas Yid eldsvådor, 
och genom hvilken m anskapet skall bärgas. Den öfre öppnin-
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gen är hermetiskt tillsluten och kan blott öppnas ofvan vat

tenytan. 
Från försöken med oxylithjälmarna är bekant, att syreut-

vecklingen i dem blir så stark, att de inre organen skadas på 

dem, som använda dem. De hittills pröfvade hjälmarna ha ej 

brukats på större djup än 5 a 6 meter. 

förenta staterna. 

Nybyggnader. Programmet för innevarande budgetårs 

nybyggnader omfattar byggandet af 2 slagskepp, 2 kolångare, 

8 jagare och 4 undervattensbåtar. Slagskeppet Newyorks bygg

nad har tills vidare inställts, emedan den för skrofvet och maski 

nerna beviljade summan - 6 mill. dollar - blifvit öfverskriden 

m ed 1 1 /
2 

mill. , beroende därpå, att på statsvarfven blifvit införd 

8 timmars arbetsdag. Byggandet lär först komma att återupp

lagas då kongressen beviljat de nödiga medlen. Äfven slagskep

pet Florida har af enahanda orsak blifvit omkring 
3

/ 4 mill. dy

rare än beräknadt var. 
Undervattensbåten Seal löpte den 8 februari af stapeln i 

~ewport. Seal är störst af de hittills inom unionen byggda 

undervattensbåtarna; depl. 525 ton, bestyclming G torpedtuber. 

österrike-Ungern. 

Stapelaflöpning. Österrikes första Dreadnought beräknas 

löpa af stapeln i Triest den 27 maj. Fartyget torde komma att 

kallas Kaiser-König-Franz-Josef. Dess byggnad har hittills dra

git 18 månader; det beräknas vara fullt färdigt i början af 

:\ r 1912. 

ItaUen. 

Budget. Marinbudgeten för finansåret 1911- 1912 belö

per sig till 195,062,372 lire. 
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Rustade och till rustning anbefallda sjösfyrkor 
och fartyg. 

Karlskrona rel~rytat"delning. 

häftena för 1911 med iakttagande af följande 

ändringar. 
Se l:a och 2:a 

Pansarbåten Äran. 

för-

Löjtnanten Wibom (N. 0. och G. O.) och 
Larsson. reservunderlöjtnanten 

Pansarbåten Wasa. 

Löjtnanten Erikson (A. 0.) och reservunderlöjtnanten Gud

munsson. 

Pansarbåten Tapperheten. 

. I~aJ~tene~ Sy~':ander ~A. 0.) och reservunderlöjtnanten Wall

~re~, Fa1 tygsmgenJor: manuingenjören Löfvcn · Fart,·g·sn- .. 

nnlakaren Herrlin. ' J a ,me, m a-

Pansarbåten Thule. 

Kaptenen Bjurner (A. O.). 

Följande fartyg utgå: Stockholm den 24 april· F;rlgh och D.· ·t' . 

heten den 8 maj. ' ' us 1g-

Stockholm s rekrytaf"delning. 

Se 1:a h äftet 1911 med iakttagande nf fo"'lJ'ande f ör ändringar. 

Pansarbåten Göta. 

Fartygschef: Kommendörkaptenen de Bl't.tn .·. 

b 
Sekoncl: Kaptenen L~·-

eck; Löjtnanten Ekebohm (N. 0.). · 

-· ;)UJ -

Pansarbåten Svea. 

'Löjtnanten Palm (A. 0.) och unelerlöjtnanten YOU der Burg. 

stabsingenjören Kinnman afgår elen 3 maj. 

Kusteskadern. 

1 Juni. 

Afdelningschef: kommendören af Klint ; Flaggacljustanter: kap

tene rna Hafström och Gustafsson; Stabsingcnjör: mariningenjören 

Akerma r l.;:; stabsintendent: marinintendenten Bergelin; stabsläkare: 

marinläka ren Edholm. 

1 :a Divisionen: 

Pansarbåten Äran. 

Fartygschef: kommendörkaptenen Leuhusen ; Sekoncl: kaptenen 

A rnelius; Officerare: löjtnanterna W i bom (N. O. och G. 0.), örnberg 

(A. 0.) och N er man; underlöjtnanterna U g g la, K orclling, Hummel och 

Erikson. reservunderlöjtnanterna Bäckström (t. o. m. '%) ocl1 E. Lars

son: samt Fartygsläkare: marinläkaren Edholm. 

Pansarbåten 'Vasa: 

Fartygschef: kommendörkaptenen L. P. Hamilton; Sekoncl: kap

tPnen YOn Horn; Officerare: löjtnantm·na Erikson (A. 0.), Flygare (N. 

0 .), :Måhlcn och Obcrg, underlöjtnanterna Laurell , Söclerhielm och 

Tholancler, reservunderlöjtnanterna Hjcrtstedt (t. o. m. ''lo) och Gud

munelsson; Fartygsingenjör : mariningenjören Ståhlberger: samt Far

tygsintendent: marinunderintendenten Desthon. 

Pansarbåten Tapperheten. 

Fartygschef: kommendörkaptenen Broman; Sekoncl: kaptenen 

1\:raft: Officerare: kaptenen Sylvancler ·(A. 0.), löjtnanterna Wacht

lllCister (X. 0.), och Ros, unelerlöjtnanterna Calissenclorff, Schul7,e, E. 

J,incler och Virgon, rese rvunclt>rlöjtnantcrna K. J. Larsson (t. o. m. 

""u) och ·wallgrcn; Fartygsingenjör : mariningenjören Löfvt'm; Fartygs

in tendent : marinunderintendenten Gynther; samt Fartygsläkare: ma

rinläkarstipcncl iaten El an der. 

2 :a Divisionen: 

Di visionschef: kommendören Hamilton; Di ,·isi onsacljutant: löjt

TlantPn A. E. O. Giron. 

Pansarbåten Göta. 

Fartygschef: kommendörkaptenen de Brun; Sekoncl.: kaptenen 

l,ybeck: Office rare : löjtnanterna Fevrell (A. 0.), Ekeholm (N. 0.) och 

Lu nclq ,·ist (G. 0.), unelerlöjtnanterna Oclqvist, Mörner, Weinberk, Johns

son och Färnström: Fartygsingenjör: mariningenjören H erlin; Far-
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tygsintendent: marinintendenten Hansell; samt Fartygsläkare: marin
läkaren Olsson. 

Pansarbåten Svea. 

Fartygschef: kommendörkaptenen Ericson; Sekond: kaptenen 
Starck; Officerare : löjtnanterna W ester (N. 0.), Palm (A. 0.) och 
::Jurna, underlöjtnanterna Enell , von der Burg, Martin, von Schoultz 
och Lindberg; Fartygsingenjör: mariningenjören Samzelius; samt Far
tygsintendente: marinunderintendenten Collbcrg. 

Pansarbåten Thule. 

Fartygschef: kommendörkaptenen Äkerhielm; Sekond: kapte
nen Lilj encrantz; Officerare: k aptenen Bjurner (A. 0.), löj t nanterna 
Osterman (K 0.) och Stephenson-Möller, underlöjtnanterna Hallström, 
W achtmcister, B roms och Eckerström, reservunderlöjtnanten I-I offman ~ 
Fartygsingenjör: mariningenjören Kinnman; samt Fa~·tygsintcndent: 
marinunderintendenten Lander. 

Kanonbåten Skagul. 

Fartygschef: kaptenen de Champs; Officerare : löjtnanterna af 
Sillen, von Bahr (målofficer) och Grönberg. 

Torpedbåten n:r 6. 

Fartygschef: löjtnanten I. A. Cassel. 

Torpedbåten n:r 7. 

Fartygschef: löjtnanten Rosen. 

Skeppsgossea:fdelningen. 

Afdelningschef: kommendörkaptenen Hermelin. 

1 Maj . 

öfningsskeppet Najaden. 

Fartygschef: kaptenen de Brun; Officerare: löjtnanterna Sjö
berg och Torelius ; samt Fartygsläkare: marinläkarstipendiaten Rud
berg. 

öfningsskeppet J arra mas. 

Fartygschef: kaptenen Huitfeldt; Officerare: löjtnanterna Haf
st röm och Wallin. 

öfning·sbriggen Gladan. 

Fartygschef: 1-:aptenen Holmen; Officerare: löjtnanterna Ullen 
och Dyrssen. 
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Logementsfartyget Norrköping. 

Fartygschef: kaptenen Fröding; Officerare: löjtnanterna Hum, 

mel och Frick. 

Muhl. 
Fartygschef: 

öfningsbriggen Falken. 
kaptenen Aspenberg ; Officer: 

Torpedkryssaren örnen. 
Fartygschef: kaptenen Nissen. 

Kanonbåten Urd. 

underlöjtnanten 

Fartygschef: kaptenen Holmberg; samt Fartygsläkare: marin
läkarstipendiaten Rubenson. 

Torpedbåten n:r 5. 

Fartygschef: löjtnanten Kroksted t. 

lnstru ktionsbefäl 
(i skjut-, signal- och torpedskolorna). 

Kaptenen af Kl ercker , löjtnanterna Krokstedt, Egerström, Blis: 
och Asplund samt underlöjtnanten Biörklund. 

Underv.attensbåtsa:fdelningen. 
1 Maj . 

Afdelningschef: kommendörkaptenen Posse; Stabsingenjör: ma
t·i ningenj ören Zetterström. 

Kaptenerna Iacobi och Simonsson, löjtnanterna N orlander, Yon 
[l cidcnstam och Schiissler samt und erlöjtnanten Lindström. 

Verkstadsfartyget Bl enda. 

Fartygschef: löjtnanten Olsson; Officer: underlöj t nanten Hamil
·t <m; samt Fartygsläkare: marinläkarstipendiaten Lundsko g. 

Torpedsh:olea:fdelningen. 
10 Juni. 

Afcklningschcf: kommendörkaptenen K . H . A. P. Rosensvärd ; 
!-;tabsingenjör: mariningenj ören Björnstjerna. 

Instruktions befäl: kaptenerna K oren och L ii beck samt marin
i ngPnjören Björnstjerna. 

Elever: kaptenerna Åkerblom och Ljungquist, löjtnanterna H . 
K. H. Hertigen af Södermanland, Wrangcl, Modin, Yon Arbin, Schollin, 
HPrgman, Giron och Angelin samt underlöjtnanten L indgren. 

Torpedkryssaren Psilander. 

Fartygschef: kaptenen Unger; Officer: löjtnanten Werner ; 
r,1rtygsläkare: marinläkm·stipendiaten Wildner. 



- SIG-

Öfriga. fartyg. 

Logementsfartyget Freja (mineringsskola). 

1 Maj. 

Fartygschef : kaptenen ~orman; Officerare : kaptenen Bergmark ; 
löjtnanterna Håkansson, K a rlsson, Söderberg, Iohnson, Svenonius, 
A berg, W estman och Flory, mariningenjören Hök (f. o. m. ' /,); Far
tygsintendent: marinunderintendenten Hallden ; samt Fartygsläkare: 
marinläka rsti pendia t en B olling. 

Pansarkryssaren Fylgia. 
9 Maj. 

Fartygschef: kommendörkaptenen Wachtmeister; Sckond: kap
tenen Grafström; Officerare: k aptenerna Carell (~. O. och lär are i 
naYigation), Tamm (K. 0 .), Söderbaum (A. O. och K. 0.) och Tiselius 
(K. 0.), löj t nanterna Mörner (T. O. och K. 0.), Zander , Sundblad (G. 
0.) och \Vahlström ; F a rtygsingenjör: manmngenJoren Lindgren; 
F artygsintcndcnt: marinunderintendenten Rheborg; samt Fartygslä
kare: marinläkaren Hultgren. 

Kanonbåten SYensksund. 
1 Maj. 

Fartygschef : kommendörkaptenen ~ orselius; Officerare: löjt
nanterna Blomber g och Lindberg samt underlöj tnanten .A.lmgren. 

Chefsfartyget Drott. 
Fartygschef: kommendörkaptenen Ankarcrona; Sekond: kapte

nen :Maijström; Officer are: löjtnanterna Braunerhielm och K allerman; 
F artygsintendent: m arinunderintendenten Högberg; samt F artygslä
kare: marinläkaren K l l Y lenstjern a. 




