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Arsberättelse för 1911 i sprängämnen, 
torpedväsende, minväsende och 

elektroteknik . 
.Afgihcn af ]Pclamoten E. P. Elmq u'ist. 

\ rsberiitlelsen kanuner endast aU omf:atla ämnet »Tor
]Wth :i sencle >> eller snar.are en del chiraf, nämligen torpederna 
och de ras utYecklingsmöjligh eter. 

Torpedväsende. 

ll"ra n alt lorpccllillverkningen i· början nastan varit 1110110- 'l' orpellti ll
]'01 l1i r c ll par fabriker , nämligen .vVhiteheads i Fiume samt Yerkning. 
Sch war lzkopfs i Berlin, har sträfvundel alt göm sig oberoende 
ar ulb ndel vid fyllandet af behofvel .af krigsmateriel föranlcdt 
de lk~ l a s lörre ma r i ner a t t sj~ilfva n pptaga tillverkning af tor-
pcd t' l ln ·arjäm te äfven i vissa fall pr i va ta förelag intresserats för 
upplagande af sådan tillverkning. Af de mindre staterna äro 
Sn·rigp och Danmark de enda, som hitintill s följt de s törres 
exempel. Uti Holland Hir dock förslag hafva väckts om an-
Liggandt' af egen torpedfabrik. 

L"ti Nauticus för 1911 finnas angifna de för- och nackdelar, 
~ c ~ 1 n iiro förbundna med egen torpedtillverkning och äro dessa 
1 kor the l fö l.iancle: 

a) F ördelen alt Yara oberoende af ·utlandet i synnerhet för 
~ l ai t• r. lnilkas privatindustri ej sysselsi.ilter sig med torpedtill-

l i,lskrift i Sjöväsendet. 13 



- 194-

verkning enär man eljest är hänvisad att fylla sitt behof från 
ullandeL Vid krigstillfälle framträder fördelen särskildt. 

b) Ett hemlighållande möjliggöres, som vid anlitande af 
privatindtistrien ej är genomförbart, enär firmorna ur affärs
synpunkt, nämligen uti patentangelägenheler, måste lämnas 
fria händer. 

c) Den statliga tillverkningen lämnar större säkerhet för, 
alt de speciella önskemål, som göra sig gällande för vapnets 
utnyttjande och utveckling, komma att uppfyllas . Den hand
hafvande personalen har ju den sörsta förutsättningen att veta, 
i hvilken riktning utvecklingen bör gå för att anpassas efter 
torpedens taktiska användning. Dessa synpunkter torde ej af 
en privatfirma i samma utsträckning beaktas, då åsiglen on1 
torpedens taktiska användning är olika. 

d) Emot dessa mycket väsentliga fördelar stå dock en del 
nackdelar, t. ex. nödvändigh eten m ed hänsyn till de steg rade 
fordringarne i krigstid, alt redan i fredstid utvidga driftsmöjlig
heterna, en af hufvudorsakerna till fördyrande af den statliga 
!illverkningen. Vidare kan denna, utöfvad som monopol, verka 
hinderligt på ulveckligen genom uteslutande af konkurrens. 

H ur u äger ofvanstående sin tillämplighet, då det rör sig 
om en statslig torpedfabrik , afseeld för tillverkning af ett jäm
förelsevis ringa antal torpeder ? 

Fön11ånen att vid krigstillfälle elisponera öfver en egen 
fabrik blir tydligen lika stor, antingen det är fråga om en större 
eller mindre marin ty i båda fallen torde verkstäderna stå i 
proportion till det årliga behofvet och behofvet vid krigstill
fälle i båda fallen vara i samma proportion till det årliga under 
fr edstid. 

De under b) och c) upptagna synpunkterna äga natur
ligtvis samma tillämplighet oafsedt fabrikens storlek. 

Hvad återigen beträffar punkt d) så intager den mindre 
fabriken en sämre ställning i ekonomiskt afseende nnder för
utsättning att utvecklingen af vapnet bedrifves på samma sätt 
som vid den större fabriken. Nödvändighelen af utväxelbar
het mellan torpedens olika delar samt nedbringande af till-
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vrrkningskostnaden, då det rör sig om tillverkning af ett jäm
förelsevis större antal oni äfven ej masstillverkning, medför, 
a ll för hvarje ny torpedtyp en män~d speciella verktyg måste 
tillverkas representerande ett afsevärdt belopp, hvilket blir kon 
slant, antingen tillverkningen omfattar ett 30-tal eller flera 
!ntndra torpeder. Denna konstanta kostnad ökar naturligtvis 
cch i ej ringa mån tillverkningspriset per styck å det mindre 
anialet. Detsamma är äfven förhållandet med de kostnader , 
som förorsakas af för utvecklingen erforderliga försök. Ur eko
nom isk synpunkt vore det sålunda fördelaktigast att bihålla 
snmma torpedtyper så länge som möjligt. Den ekonomiska si
<hlll ~i r naturligtvis för privatfabriken den förhärskande och 
ii r de t endast lwnkurrensen, som drifver denna att göra för
ilii ltr ingar. Utvecklingen bör dock för den statliga fabriken 
vnra hufvudsaken, då den fördyrning, som därigenom uppstår, 
hör uppvägas af förbätlrade egenskaper hos torpederna. Hän
syll bör dock tagas till att torpedtyperna ej växla oftare, ~in 

al t den personal, som handhafver materielen ombord, kan hålla 
jämna steg med utvecklingen. 

Det förberedande arbete, tillverkning af specialverktyg etc., 
som m åste föregå upptagand e af en ny torpedtyps tillverkning, 
och h vilket arbete, som för u t anmärkts , är konstant oafsed t 
li ll ver kningens storlek, förorsakar naturligtvis större afbräck 
Hli tillverkningen ju mindre fabriken är. 

H vad beträffar nöd vändighelen att redan i fredstid ordna 
drifts möjligheterna för behofvel i krigstid, så torde den häraf 
förorsakade ökningen inskränka sig till, aU verkstaclsutrym
lll et göres större, än hvad för fredsbehofvet är nödvändigt. Få 
ii ro nämligen de specialmaskiner, som för tillverkningen er
l'ordras. Dessa kunna vid en mindre fabrikation ej på långt 
H~i r utnyttjas och kunna därför vid krigstillfälle mycket mera 
arbete uttagas ur desamma. För dessa maskiner s tiger natur
ligt\ is maskinkostnaden per timma under fredstid. De öfriga 
maskinerna .af standardtyp kunna vanligen genast vid behof 
l'l'hållas , hvarjämte den möjligheten alltid förefinnes, att en 
lll ii ngd detaljer, som för sin tillverkning ej erfordra någon kän-
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nedom om torpedens arbetssätt, af -privata verkstäder inom lan
det under krigstid kunna tillverkas, under det att den sta tliga 
fabriken tages i anspråk för torpedernas sammanställning samt 
de tillverkningar , som fordra mera specialkännedom. 

De olika staterna erhålla enligt tillgiingliga 11ppgifter sina 

torpeder från följande fabriker: 
England: Royal Gnnfactory i Greenock samt Whileheads 

filial i vV eymou t h; 
Tyskland: Egen fabrik i Friedrichsort, hvarjämle :.Hminsto

ne vissa delar erhållas från Schwartzkopfs i Berlin. Enstaka 
försökstorpeder hafva anskaffats från vVhiteheads i Fiume; 

Frankrike: Egen fabrik i Toulon, vVhiteheads i Fimne 
~amt numera, sedan Schneider i Crensot upptagit torpedtill
Yerkning, äfven från denna, h varigenom · Frankrike nu · torde 

Yara oberoende af utlandet ; 
Ryssland: Den stalliga fabriken Obokoff samt firman Less

ner, båda i S :t Petersburg, h varjämte de senaste åren torpeder 
ii.fven levererats af finnorna Schwartzkopf i Berlin samt vVhite

heads i Fiume; 
Italien: Numera från egen torpedfabrik i San Bartolo.meo 

i ·Spezzia; 
Danmark: Egen fabrik i Köpenhamn, hvarFimte enstaka 

rörsökstorpeder anskaffats från Whiteheads i Finme; 
Förenta Staterna: Egen fabrik i Newport, firman Bliss i 

Newyork samt vVhiteheads filial i Weymouth. Undervattens
båtsfirman Electric Boat C:o i Amerika liir äfven hafva upp

tagit torpedtill verkning; 
Japan: Egen torpedfabrik i Kure samt vVhiteheads i Fiume; 
Spanien, Grekland och Turkiet: Schwartzkopfs i Berlin; 
Österrike-Ungern, Norge samt dc sydamerikanska republi-

k erna: Whitehead i Fiume. 

Torpedverk- Genom anläggande af egen torpedverkstad i Karlskrona 
staelen i har Sverige gjort sig oberoende af utlandet för fyllande af tor

Karlskrona, peclbehofvet. 
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Vid väljande af verkstades maskinella utrustning hafva 
specialmaskiner i möjligaste mån undvikits, enär eljest kunnat 
]Jl' laras, a tt med den raska utveckling torpeden för närvarande 
undergår, verktygsmaskinerna snart blifvit oanvändbara för 
sit t iindamåL Genom användande af slanclarclmasl.;:iner kunna 
dessa utnyttjas för hvacl ändamål som helst, då alltid möjlig
heter finnas för , att behofvet af torpeder vissa år kan uneler
sl iga ciPL antal, som legat till grund för verkstaelens planering. 
Al\t• n Yid anskaffandet af de oundgängligen nödvändiga spc
cialm ask inerna, har hänsyn tagits till att en kaliberökning ma 
kunna äga rum utan anskaffande af nya maskiner. 

Ve rksladen har nuil i drift sedan i sepL 1910, men har 
densam ma lmder det första halfåret nästan uteslutande varit 
sYsselsalt med tilh·erkning af alla för fabrikationen nöclv~incliga 
uppsiitt ningar, giggar, specialverktyg och dylikt 

Elektrisk enkeldrifl aiwiindes å de flesta maskiner, för de 
mi nd re iiger dock gruppdrift rum. All tilh·erkning sker efter 
l• t hY t ha rhetssyslemeL 

Organisation, kontroll och bokföring iiro ordnade efter 
mode rna metoder. En beskrifning häraf samt använda arhets
m!'L nd er torde ligga utom ramen för denna årsberättelse. I-hatl 
bok iiiringen beträffar iir elensamma i princip öfyerensstiimman 
cl c med den af kommitterade för flottans varf föreslagna. 

T ill grund för den nuvarande tillverkningen ligger vVhitc
lwads senast leYere1'ade M/09, men som vissa detaljer hos denna 
lllod!'] l 1·isat sig m ind re tillförlitliga, hafva försök uiJörts för 
fclt•ns afhjiilp:\nde. Tillverkningen h ar af denna anledning 
1 iss män bli!\ it hållen tillbaka. 

Fa och otillf'örlilliga vanligen beslående af korta notiser 'l'orpedty-
Pn·\sPn, iiro dc uppgifter, som slå att erhålla med afseende per, 

Pa torpt>lh·~iscnclets utveckling inom sådana mariner, som för -
toga iiht'r egna lorpedfabriker. I de privata l'irmornas intresse 
llggt>r de l nalllrl igt \'is ej att iakttaga en dylik tystnad och kunna 
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cläraf uppgifter lättare erh ållas . En del af de n edan upptagna 
typerna hafva redan omnämnts uti föregående årsberättelser, 
m en äro dessa här ånyo omtalade för underlättande af jäm. 
förelse mellan olika fabrikat. 

Uti bifogade tabell (sid . 220) äro hufvuddimensioner och 
farter sammanfattade och afse de m ed romerska siffror be 
tecknade typerna här n edan beskrifna . 

45 cm. torpeder. 

VVhiieheads tillverknin1g. 

I afser typ motsvarande svensk a flollans M/08 d . v. s. en 
med fyrcylindrig m askin samt Armstrongs uppvärmningsappa
' at nt:m vaitP-ninspn1tning förserlrl flm . torpe-rl. 

II afs er samma typ som föregående, men förlängd och 
dessutom försedd m ed vatteninsprutning. Firman uppger , att 
om längden ökas t ill 6, 0 m., kan skjutdis lansen ökas till 10,000 
meter, men uppgifves ej den däremot svarand e hastigheten . 

III afser en n y typ m ed liggande tvåcylindriga dubbel
verkande m askiner. T orpeden tord e fortfarand e vara i experi
m entstadium, då n ågra uppgifter ej kunnat erh ållas rörande 
densamma. Maskin och mekanismerna i öfrigt äro af helt 
annan konstruktion iin å de vanliga typerna. Vatteninsprut
nin<' användes och förvaras vattnet uli maskinrummet, hv ilket 

b 

för delta ändamål är tält tillslute t. Genom denna anordning 
tillföres torpeden , nedsänkt i vattne t, genom valleninsprutnin
gens tillkomst ej n ågon ökad vikt , som elj est antingen måste 
förorsak a en förlängning af torpeden eller en minskning af 
luftkä rl eller laddning. Cylinderdiam. och slaglängd är något 
s tör re än å de vanliga fyrcylindriga m a skin erna. 

Schwarl zkopfs til/'v erJ..:ning. 

IV afser en med vanliga fyrcylindriga maskiner för sedd 
tc rped m ed 1uftuppviirmning enligt Ges zlesys system. Va rm-
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Juftsapparaten skilj er sig från de först använda, i det att för 
{l ri) j ningen vid igångsättning är konstant oberoende af lufttryck . 
DJU pregleringen ~ir i utförande liknande vVhiteheads å svenska 
floltaiJS M/04- 07 . I öfrigt synas varmluftstorpederna i huf
' udsa k vara i öfverensshimm else med firmans föregående kall
Juft torpeder. 

Schneiclers tillverkning. 

Y. De af denna firma tillverkade torpederna likna mycket 
\\' ll ileh eads, i det a lt torpedens olika or gan äro sammanförda 
i grupper , ehuru deta ljerna äro något olika konstru erade. Djup
r egler ingsorganen öfverensstämma i princip med Whiteheads 
s. k. Uh lanapparat. För roderservomotorns reglering användes 
r und slid liknande den å vVhiteheads äldre gyroslwp använda . 
S 0111 emellertid servomotorkolfven måste hafva en viss emot 
slidans rörelse svarande förflyttning, måste äfven slidfodret 
med sina kanaler vridas och sker delta genom en vid slidfodret 
fä st ann, som står i förbindelse med resvomotorkolfven. 

Niaskinen är fyrcylindrig samt af ren Broth erhood typ. 
Lu rt uppvärmning sker genom Gesztesys apparat. Denna synes 
dock m ed afseend e å benzininsprutning och spridning något 
ah ika från Gesztesys försö k sapparater, hvilka förut b eskrifvits 
i tid skriften. 

Stjär tstycket år af F iume-Lyp, men äro ytorna af den del 
al' ra men , som ligger akter om propellrarna, mycket små på 
grund a f sin ringa bredd, så att anordningen sn ara re verkar 
<;om p ropellersk ydd än som medel mot krängning. 

53,3 cm. torpeder. 

W hiteheads tillverkning . 

n. Denna typ är en förstorad typ III och har r edan blif
' i l om nämnd i årsberättelsen för 191 O. Den lär for tfarand e 
"~a ra i experimentstadium oak tadt betydand e beställningar före-
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ligga. Svårigheter synas yppa sig i erhållande af god d jup
bana, förmodligen förorsakad af oregelbunden gång hos maski
nen med d~iraf be1'oende ökning och minskning af farten uti 
banan. Kylvattnet uti behållaren är ej utsat för öl\·er tryck 
utan pumpas in i varmluftsapparaten och torde dicirför ej Yata 

llleslulel alt ojämnheter uti förbränn ingen uppstå. Olägenheter 
lära äfven hafva vållats ,genom att anordning saknats för be
gränsande af insprutningsvattnets rörelse i maskinrummeL 

Schwar lzkoJ!fs till11erkn ing. 

VII ~ir i utförande lika lyp IV. Pa J ,OOO meter har vid 
en temperalur af 20 gr. C. i vattnet i del niirmaste 3-± knop 
uppnåtts sam t å 6,000 meter 30 knop, alltså cirka 2 knop mera 
iin enligt finnans officiella i tabellen intagna uppgifter. 

Schneiders tilluerkning. 

VIII är i utförande lik typ V. 
IX iir en planerad , ej ännu utfö rd typ. 
Resultat vida öfverträffande de ofvnn omn~imnda synes. 

enligt de uppgifter, som varil synliga i pressen , hafva uppnåt ts 
i England och Förenta staterna med Lm·pcder, tillverkade v1cl 
d essa hin ders s ta tliga torpedverkstäd er. 

S ~t liir elen engelska s. k. Harclcastle-torpedcn af 83,, cm. 
diam. å 9,000 m . hafva uppn1Ht 30 knop , elen nya amerikanska 
53,,, cm. torpeden 28 knop på samma distans . Den sistnämnda 
torpeden lär vara 6," m. lång. 

Att sannolikhet förefinnes för erhållande af sådana resul · 
la t kommer att framgå af del efterföljande, liksom iil\·cn el en 
L·ffeklökning, som erhålles genom anviinclaml e a[ de olika 
varmluftsystem en. 

Tenelensen und er dc senm·e å ren synes sålunda haf\·a vaJ·iL 

all dels förlänga den nuvarande 45 cm. torpeden dels öka kali
b ern. Det kan där för vara af intresse all se, llYacl genon1. 
dessa å tg~ircl er slår all vinna. 
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Sanuna principer och Jagar äga naturligtvis tillämpning, 
antingen det gäller ett fartygs eller en torpeds framdrifvandv, 

111c11 sko la vi f inna, att proportionen mellan de olika molslån
den fö r fartyget och torpeden ej är densamma. 

Den maskinkraft, som tillföres propelleraxeln , skall öfver-
vi nna fö ljand e motstånd och förluster: 

a) Friktionsmolstånd; 
J,) Vågmolstånd; 
c) Formmots lånet, förorsakad t af akterskeppels form ; 
d) >> Trust dednction >> m ed afdrag för >> vVake gain >>. (Re

nii n.n ingen saknas å svenska.) De ofvan mlYända benämniJl
garna iiro cl c af Froude den yngre använda; 

e) Propellerförlust. 

a) Friktionsmotslånd. 

F ar tygets vätta yta är i förhållande till deplacementet min 
dre ii n torpedens , enär den senares h ela yttre yta iir utsatt fiir 
fri ktion, så är dock ej fallet med fartygeL 

b) 11 ågmolstånd. 

E n uti miclten af en välska af oändliga dimensioner sig 
riiran de kropp är, · förutsatt att hastighet och kroppen s form 
medgi fve r vätskans slutande kring den aktre d elen ej utsatt fiir· 
nn nat motstånd än frikti onsm otstånd, el. v. s. någon vågbi ld
tring upps tår ej. Då torpeden gå i. sitt normala djup, är dess 
diam. i förhållande till afståndet fr ån valtenytan jämförelsevis 
lit en och kan af denna anledn ing vågmotsU\.ndel , som följ er 
:t n el ra laga r än fri k lionsmolstå ndet, helt förbises, lwa rigenom 
motsla ndsberäkningen uncl erliittas. För ett f{trlyg med stor 
has tigh el i förhållande till sin storlek, iir ju vågmo tstå ndet ol"ta 
sti irr t• iin friklionsmolstå n.d et. 

t:) For m motständ /"örorsnkadt uf ukterskeji[!Cis (nk/er kon ens )• 

/"orm. 

.\r akte rskeppets fonn för fyllig i fiirhållancle Lill far tygels 
!"art, hi nna ej s trömlini erna kring akterskeppet sluta sig, lwar-
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för en tryckminskning eller sugn.jng här uppstår. På väl kon. 
struerade fartyg förefinnes sällan detta motstånd. Huruvida 
dvlikt molstånd uppstår vid torpedens framdrifvande, kan en
d~lsl afgöras genom bogseringsförsök, hvilka emellertid torde 
vara svåra alt utföra, på grund af torpedens läge under vattnet . 
Dylika försök torde ej heller vara nödvändiga, då de knappast 
kunna gifva anledning till att akterkonens form skulle göras 
mindre fyllig, enär deplacementsminskningen ej torde uppvägas 
af minskningen i motståndet. Som detta formmotstånd är af 
samma art, som den genom propellrarna förorsakade sugnin
gen å akterskeppet , i det följande benämndt >> trust cleductim1», 

kunna de båda sammanslås. 

el) och e) , Trust d'eduction » mecl aJ"drng J" ör » vVuke gain>> 
samt propel'/erförlust. 

Genom friktion en mellan fartyge t och valtnet erhåller det 
senare i fartygets närhet i förhållande till det stillastående vaU
n et en viss hastighet i fartygets riktning. Propellrarna komma 
såhmda att arbeta uti vatten, som har en viss rörelse framåt. 
Det är denna kraftvinsl , som kallas »vVake gain >>, hvilken 

måste fråndragas förlusterna. 
>> Trust deduction ,, är såsom r edan omnämnts den tryck

minskning eller sugning, .som uppstår kring a k terskeppet vid 
propellerns rotation. storleken häraf ~ir dels beroende af ak
terskeppets forms dels af propellrarnas läge i förhållande till 

aktern . 
Det är antagligen denna omständighet, som ~ir anledning 

till ~\'Voolwich -stjärtslyckels före träd e framför Finme-stjärtstyc
k et m ed afseende på fart . :\ båda typerna af stjär tstycken är 
propellernafven en fortsättning af akterkonens form, hvarige
nom propellrarnas sugande inverkan eller förhindrande af 
strömliniernas slutand e kring akterkonen, på grund af dennas 
omedelbara närhet till propellrarna, torde blifva afsevänl. Sol11 
prope11rarna uti ~Woolwich-stjärtstycke l äro placerade längre 
akter öfver, blifver äfven cliam. af stjärtstycket vid denna punld 
mindre och därför äfven elen för sugning utsatta arean mindre. 
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.A f större betydelse torde dock vara , atl propellrarna hafva 

1-ar i~thel stigning, som naturligtvis är minst vid nafvet, där 
den ej synes uppgå till propellrarnas förflyttning i förh ållande 
ti ll det omgifvande vattnet. Förflyttningen räknad i torpedens 
rörelseriktning. Den del af propellern, som ligger nära nafvet, 
har såltmeJa ej någon verklig slipp och utvecklar alltså ej heller 
nagol effe ktivt arbete, hvarför ej h eller någon »trust cleduction» 
förorsakas . Som den närmast nafvet liggand e delen elj est skulle 
haha förorsakat elen största »trust deduction >> har denna tro
li gen genom den variabla stigningen betydligt minskats. Det 
bli r all tså propellerbladens yttre areor, som få utföra det effek
tiv a a rbetet och blir för dessa den verkliga slippen jämförelse
' is större, h vilket äfven torde var en fördel, enär torpedpropell
rarne i Fiume-stjiirtstycket, hvilka propellrar hafva en konstant 
sli g1 1i ng, visa en m ycket liten synbar slipp. Denna uppgår ej 
Pn s ti ll 10 'le . Propellrar å fartyg hafva visat dålig verknings
grad. då slipp-procenten varit liten och torde detsamma vara 
fall l'l med torped ens propellrar. 

F iu me-s lj ärtstycket anses gifva torpeden bättre stöttning 
l' lll ot krängning än Woolwich-stjärtstycket. De jämförande 
för ~ i.d;: från torpedfartyg, som utförts i svenska flottan, ha ej 
1isa t någon öfverlägsenthet för någond era. Slmlle det emeller
ti d 'isa sig önskvärd t, kan ytan af vVoolwich-stjärstyckel lätt 
iikas, genom att vingarna tilåtas att gå fram ett stycke å akter
k rHw n. "S om propell erskydd har Finme-stjärtstycket ej visat 
n ag on förd el, då haverier å propellrar ej oftare förekom m i l å 
\\'ool wich -stFirslycket. Vid skada å stjär.stycket ä r vVoolwich 
ty pl'll Hi llare alt reparera. Genom den fartvinst af 1,, till 2 
kn op. lw roencle på torpedens f.arl , som erhålles m ed Woolwich 
~ lj ii rst ~·ck et, synes d etta förmåligast och användes denna stjärt
stvclis typ af engelsk a och tyska flottan, äfvenså num era af 
li rlll un Schwartzkopf. 

Frik tionsmotståndet låter sig lätt nog beräknas m ed hjälp 
ar F ro ndes experiment. Som torpeden har en blank m etallisk 
~" l a , hör den för staniol kända friktionskoeffici enten väljas , 
sa lll t b ii r på grund af torpedens ringa längd motståndet tagas 
;lit 1 urie ra m ed vi,,, då v ~ir hastighet en. 
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U Lräkn·as nu fri k Lionsmotståndet för svenska flo U a n s -15 
cm. M/07 vid respektive 26 och 35 knop, d e med d enna torped
typ å 2,000 och 1,000 m. erh å llna hastigheterna , blifvcr deL 
mot 26 knops fart svarande moLståndeL 132 kg. , <le l mol ;1fi 
knop sva rand e :Her 232 kg. D e för öfverkommande af dessa 
molstånd svarande hä s tkrafta ntal en äro respektive 2B,,, och 
56, 0 hkr. Genom bromsförsök m ed torped typen ifråga har ut
rönt s, att proprlleraxlarne und er motsva ran d e insliillningar öch 
]1\·.ar fan lal å torped en tillföras vid 26 knops farl 35 ," hkr. 
sam t vid 35 knops fart 85 ," hkr . Friklionsmolsl:'inde t förbr u 
kar så lunda respektive 66, ~ oc h 65 7r . För e ll torpedfartyg 
iir mol svara nd e vii.rd e vid full fa rt ci rka 70 'A. Aters toden 
:l.Ler ulgiir propellerförlust, formmotstånd på grund af akter ko
nen s form samt »lru s L d ed uction ; med a fclrag för »wakl' gnin ». 
E ffektprocen ten iir salunda ej särdeles h ög, antagligen pa g rund 
af >dru s l dedu c tion », hvnrför äf"ven kunn at fiirviinla s, all effekt
procent en skulle min s ka s vid högre farl. Hade cl'fektproccnlen 
varit konstant , skull e häs tkraftantale t hafva varie rat me<l v2·o, 
men synes m ed ledning af de r es ultat, som s lå till förfoga nd e, 
vari e ra som vH•"--\'3.,. 

Göres samma utriikning för liknand e torped m ed Fi ume
stjiir tslyck e, stt erhåll es effektprocent en vid 25 knop till 6l ,s 
samt vid 33,, knop till 59, 0 • D essa hastigheter iiro de, som 
m ed Finme-stj iirlstycke erhålles å respekli,·e 2,000 och 1,000 
meters distans. D en mindre effek tprocenten masle till skrifvas 
större >> trust deduction >> smnl mindre verkningsgrad al" prc
pdlr·arne. 

Inverkan af Som del kan antagas, att cffeklprocenlen vid samma !"a rt er 
hingclföränd- bör h lih·a ungefär d ensamma, kan m ed led ning a f o[q\ll er
r ino.·· å llOl" · ,., hållnn uppgi l"l e r den ökning ell e r minskning i porte beriiknas, 

ten. 
som l"örorsa kas genom ökning eller m inskn in g a 1· torpedens 
länge!. Då inga andra faktore r böra inblandas m ås te herii l;: 
ningen göras under förutsättning, att sam ma m as kintvp bibe
håll es, att end as t porLen m en ej medelha stigh e ten ändras , att 
mc ta cenlerhöjcl en· blifvcr oför~indrad, all torpeden erhålle r n~r [ -
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l; ra ll Yi d samma . tryck i luftkärlet, att för- och a kterkonens 
liingd bibehålles oförändrad samt att vid förlängning .denna .i 
möjllgns te m ån ulnytjas för erhållande af större l11ftkärlsvolym , 
, id mi nskning åter att laddningens vikt ej minskas. 

O m l u fl kärle t ökas med förlängningen af torpeden, blir d en 
diir igl'nom tillförda vik tökningen mindre ä n cleplaccm entök 
r ingt'Il, hYar för ett öfverskotl af flytkraft erhålles, som å ter
igen kan ut nyt t jas för ytterligare ökning af l u fl kärlet p å be
kost na d af h emliga rummets storlek. Ökas längden af 45 c m . 
~I/0 7 p~\ d e tta siitt till 5,, m e ter , har luftkärle t ökats m ed O,. 
mcll' r. men kan nu h emliga rumm et ej göras kortare , lwarför 
en Ytte r ligare ökning af torpeden ej m edgifve r s törre ökning 
af lurtkä rlet ~in torpedens längclförändring. En ökning af tor
peden u löh·e r 5," m e ter medför så lunda ett öfvers'kott af fl yt
kr:Jf" l. Detta öfyerskoll kan utny ttj"as för laddnin uens ökninn 

O O ' 
dock vncl ast s:'t stor d el cläraf, att å terstoden ];:an användas för 
harl a-,t atl uppväga eventuel genom laddningsökningen min skad 
mclac-e nlerhöjd . V id förlängning är att taga i betraktande, att 
ln ot -,ta nclet ök as, h varför , d å samma maskin användes, iifven 
mn .'> k i n l ryck e t måste ökas m edförande, aLL för undvikande af 
för -,!or hastighelsreduk tion i banans senare d e l, en mindre 
])I"IJCt'lll af Ju flm å ngd en i Ju fLk ä rlet kan utnyttj as . Göres tor
pc(IL> n ater kor tare icin 5,, m eter, komm er af förutnämnda skäl 
lu rtk iir let a tt IJlinska s m era än torpedens förkortning. 

1\u rvan l å PI. l utvisar inverkan af Jätv.,dförändriun å v - b 

jl()r l(· fi ir SYenska flott a ns 45 cm . torped M/07. Om denna tages 
' C il l utgangspunk t , skola Yi finna, att en ökning till 5,s meter 
111 L'df"i"n· en porteökning .af 8,2 %, l mete rs ökning ll ,c, ;Jll samt 
l ,, lllt>lers ökning 11,7 'A, hva r e fter ytte rligare förlängning en
dast llll'dför en minskning a f porten . Då maskinen fordrar 
s:ln11na arbe tstryck som luftkärlets maximitryck för att fram-
101:a torped en m ed samma h as tighet, b lir porlen lika med O, 
:
1
'il kt>l iifven fallet blifver, d å torpeden göres så kort , atl luft

,:~r l ets Yolym blir lika med O. Göres M/07 200 mm . kortare, 
hhr porten 96 o/o, v id 500 mm . förkor tning åter 88 7c . 

Den af liingclföriindringen förorsakade portekurvan blifver 



Effektivt ar-
1)ete pr kg. 
f örbrukall 

luft. 
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något olika beroende af det m askinlryck, hvarmecl den ·sonl 

utgångspunk t tagna torpeden arbetar. Hade kurvan 1 utta

gits för det emot 2,000 m .-farten svarande maskintryck et i 

stället för det å 1,000 m.-distansen använda, hade kurvan blif

vit bra ntare d. v . s. längdminskningen försä mrar porten hasti

ga re då å terigen längd ökningen vid lägre maskintryck medför 

större ökning i porten. 

Af ofvanstående framgår, a tt en längd utöfv.er elen nu bruk

liga endas t medför ganska ringa porteökning, då å ter en längd

minskning hastigare förorsakar en försämring. Det bästa 

resulta tet s tå r naturligtvis att v inna, då knä ck en i kurvan upp

slår, d. v. s. då hemliga rummet ej mera kan minska s, i detta 

fäll vid en längd af 5,3 m. En ökning därulöfver medför så 

ringa porteökning, att denna ej kan anses uppväga nackdelar

n a af ökad längd och vikt. De nu angifna sifferuppgifterna 

~iro na tnrligtvis endast gällande för 45 cm . torped M/07, men 

m edför naturligtvis en längdförändrin g å a lla nuvarande typer 

e tt resultat i sam ma riktning. T . ex. har en lorped större 

laddning än en annan, blifver den förras luftkärl kortare och 

knäck en i kurvan nås först vid ·en något större lä ngd å torpeden. 

En varmluftstorped med Armstrongsappara t m en ulan va tten

insprutning når knäcken i kurva n senare ~in en kalluftstorped, 

enär luftkärlet på grund af var mluftsappa raten s vikt b lir nå

go t mindre. En med Gesztesys varmluftapparat förs edd torped 

11år d enna p unkt i kurvan tidigare, ty h emliga rummet måste 

för beredande af plats för vattenbehållare göras Hingre. 

Innan inverkan a f kaliberökning und ersök es, bör konsta

ter as, Jwilken effekt, som erhålles med de olika framdrifn ings

såtten . 
Om vid bromsförsök iakttages såväl det arbete, som ma

skinen under viss tid utvecklar som äfven tryckskillnaden i 

Juftkärlet under samma tid, kan m ed känedom om luftkärlets 

volym uträknas det mekaniska arbete, som erhålles a f hvarje 

kg . förbrukad luft. Under för öfrigt samma förhållanden kom

mer detta arbe te att n ågo t variera med ex pansionen uti Juft-
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!dir! < l och däraf beroend e slön·e eller mindre temperatursänk 

ning med åtföljand e volymminskning, ty om t. ex. ma skinen 

nrbr l ,de med 30 kg. tryck och luftkärlets a rbetstryck vore 

150 kg., b lir ej volymen vid 30 kg. 
1

0
5~ X luftkärlets volym 

utan mindre, på grund af den genom adiabatisk expansion för 

orsakade temperaturmin skni11gen, hvilk en värmeförlust endas t 

i viss mån hinner ersättas af de l luftkärle t omgifvande vattne t. 

Med M/07 erhålles a f 1 kg. luft 8,100 kg. m . vid lämpligaste 

!uft fijrb rukn ing och den mol 2,000 m.-dislansen svarande far 

ten . \' id 1,000 m. -f:arten åter cirka 8,800 kg. m. Genom b e

räk ning a f det för framdrifvande af en 45 cm. Schwarlzkopfs 

torped erford erliga effektiva häs tkraftantale t erh ålles, då varm 

luftsappam ten ej är i ar bete, p er kg. förbrukad luft 6,770 kg. m. 

Med ··a rmluftsappara ten i ar be te åter 18,000 kg. m . per kg. 

lu ft. .\ tt verkningsgraden iir så myck et lägre för Schwartzkopf

torpe<len, då denna arbetar kall , än för en vanlig kalluftstorped , 

fir lw rocncle af, att sliderna för att funk tionera vid varmsko l t 

måsl <' göras glappa , hvilk e t vid kall skott m edför förlu st genom 

liick n•ng förbi tätytorna. Effekten af den genom Gesz tesys 

systei'I uppvärmda luften visar sig sålunda 2, 0;; gånger så s tor , 

som den med Whitehead s kalluftstorped er erh å lln a, samtidigt 

som med va rmluftsappm·a ten mera af luften i luftkärle t kan 

ulnyUjas , så all i verkligenheten de t ur luften uttagna arbete t 

förb a ller s ig som 2, , 8 till 1. Med den af vVhitehead använda 

Armslrongsappa ra len 11 ta n vatteninspr utning erhålles p er kg. 

luft eirka 14,800 kg. m. samt är i förhå lla nde till kallufts lorpecl 

el en u r l kg. luft uttagn a effekten som 1 ,n 8 till 1 sam t de l 

~ .e rk l iga af luften ullagna a rbetet som 1,0" till 1. Vid jäm 

lorelsl· mellan Gesztesy- och Arms trongs-apparaten blifva r e

~pek t i\e siffror 1,2 2 till 1 samt l ,n ti ll 1. . Som dessa vä rden , 

hvad beträffar Schwartzkopfs och vVhiteh eads varmluftstorpe

cler, iiro beräknade m ed ledning af de efter sko llen k varvaran 

de lu ftt rycken, hvilka äro beroende a f huru mycket torpeder 

n." g<.l längre än de maximiclistanser, för hvilka tidtagning ske tt , 

loreh •u•e r· l d · t'Jl · d f' ·1 l · l l · .. "'"' .an e nmg 1 mm re e a <11g 1eter, war till afven de 



Kaliberök
n in g. 
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vicl skjutresullatens erhållande för handen varande vnllentem_ 

p era turerna b id raga. 

Samtidigt som torpedens kaliber ökas, måste äfven akter. 

konen förlängas , så att ungefi.ir samma fyllighet bibehålles, eniir 

eljest formmotstånd och '' tru st deduction " skulle ökas. Det 
lorde därvid vid· jämförelsen mellan torpeder af olika kaliber 
v:;ra förni ånligast, nU den nya torpeden af större kaliber er
hall er samma proportioner, som den, med: hvilken jämförelse 
ska ll ske, d. v. s. att längden ökas i samma förh ållande som 

diametrarna, äfvenså bör torpedens hufvuddelar bibehålla sam
ma liingder i förhållande till hvarandra. Om sålunda kaliber 
och Hingelökning ~ir som l : n, förhålla sig cleplacementen som 
1 : n ". Vik ten af torped ens hufvuddelar måste äfven ökas som 

1 :n', på deL all torpeden skall erhålla flytkr.aft, metacenterhöjd 
elc. i proportion Lill den mindre torpeden. Fiir all strids konens 
'ikt .skall ökas som l :n" , måste äfven laddningen ökas i detta 
l'örhållande. Väljes Mven i detta fall 45 cm. torped M/07 m ed 
.~ ina 90 kg. laddning som utgångspunkt, skulle laddningen för 
en 53, 3 cm. torped blifva 150 kg., d. v. s. den laddning, som 
numera vanligen förefinn es i torpeder af denna typ. Bibeh ål

les samma maximiarbe tstr~·ck i luftkärlet, kommer såvä l lnft
kiirlets som luftens vild a lt ökas som l :n". Göras hemliga 
rummets m·ganer, maskinrumm ets detaljer etc. j skala som l : n, 
komma detaljernas vikler och därför äfven hemliga rummets 

.och akterkonens att ö.kes som l : n 3
. Visserligen kunna några 

mindre detaljer Mven vid ökning af kalibern bibehål las oför

ii nclrade; men hafva endast ringa inflytande på r esullalet i sin 
helheL Som sålunda alla vikter ökas i proportion m ed deplace
mentsökningen för så vidt laddningsökningen l : n 3 bibehålles, 
-erhålles ej någon viktminskning, som .skulle kunna utnyttjas 

l'ör en förstoring .af luftkärle t ulöfver det förhållande till total
liingden , som detsamma intar äfven i torpeden af mindre kali
ber. Den uti luftkärlen tillgängliga kraften förhåller sig så lunda 
som l :n", då åter den för torpedens framdrifvande erfm,derliga 

kraften varierar m ed friklionsmotståndet, hvilket, förutsa tt att 
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1,asl ighe len för torpederna af olika kaliber är lika, i sin mån 
Jör ll'llle r sig som den vätta ytan eller som l : n 2

. Som ha.slig
]lel l'll i båda falJ.en är lika, kommer den större torpeden all gå 

~ g<mger längre än den mindre, d . v. s. pm·ten ökas vid samma 
n· 
Ilastighe t som l :n. Emellertid kan ej all luften utnyttjas, utan 
ii r den J.- varvarande In ftk v anti t eten beroende af det erforder

liga mas kintrycket Som maskinernas storlek, förutsatt atl 
sam ma hvarfan tal bibehålles, förhålla sig .som l : n ", blifver, 
'!.ör a ll erhålla den mot 11

2 SYarande maskinkraften , maskiil-

lrydel för den större _!_ af den mindres , hvarför äfven mera 
n 

Ju rt ' a n utnylljas ur den större torpedens luftkärL Den dy
JHlJll iska påkänningen j masl.-jnen ökas under dessa förutsiilt
nin gar. H vi ll;; en propellerstjgning, som använd es uti de i tabel

len up p tagna 53,:; cm. torpederna, ~ir ej känt och därför ej hel 
ler noa skinens ungefärliga hvarfantal. Bibehålles åler samm:1 
pisl o:Jh ns lighet, förh å ll er sig den utvecklade maskinkraften för 

'nm n1 a tryck som l : n 2 och därför äfven porh~ökningellJ som 
1 : I l. 

Yid hingelförändring ~indr.ns porten i procent räknadt lika 

myd t> l l'ör den s tora som den mindre kalibern , för så vidllängd
föri i 1 d r i ngarne äro j proporl i on till torpedernas kaliber. H ä r

Yid 11 wsle äfven som utgångspunkt tagas torpeder, hvars liing
dcr iif\· en ä ro i demw proportion. Den å Pl. I visade kurvan 2 
::mgil\c r hingelens inverkan å porlen för en 53," cm. torpccl 
und l'r för ulsiittnjng al l pislonhastigheten är lika för sammn 

hnsl iMIJ e ter hos torpeder af olik a kaliber . Är hvarfantalel åter 
lil, a liir sn mma hastigheter, blir 53,,\ cm. torped ens kurva högre. 

Den procen tu ella ökningen af ordinatan blifver på högra sidan 
sliirr(• med ö1.;..adl afståncl från y axeln , på vänstra sidan å ter 
tni n\kas densamma, ty i den mån torpedens längd ökas, bli[,·er 

sa iii'Ye n rörhållandet med maskintrycJ.~et och som detta Yid 

kon stan t hvarfantal för 53 3 cm torpeden bljfver ~ af del 
. ' ' . 53.3 

för -lrJ cm. torpeden , är en ökn ing af förbrukad luft, j för 

hulland e till den totala förbrukade störst, då masldntrycket 
iir h iio·s t :--,· . 

Tu/skrift i Sjöväsendet. 14-
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Af det föregående framgår sålunda, att hvarje torpedtyp 
genom längdförändring endast kan uppnå en bestämd maxitni
porte, hvarefter ytterligare förlängning af torpeden ej medfö1-

förbättrat resullat, samt att 45 cm. torpeder af den nu brukliga 
längden nästan nått delta maximum , hvarför en större ladd. 
ningsökning medför en minskning af porten Mven om torpe

el ens längd ökas. 
Genom kaliberökning ökas s tändigt porten i proportion med 

ökningen, förutsatt, att längden ökas i samma proportion. D. 
v. s. här nås ej annan gräns än den torpedens praktiska an. 
vändande förorsakar. Kaliberökningen medför den stora för
<lelen, att laddningen kan ökas utan minskning af porten , !war
jämte för samma laddning sprängcentrum för den större kali
hem ligger längre för öfver och alltså närmare det träffade 
målet. Att enelast öka kalibern men ej samtidigt längden är 
:tf fördel för laddningen men medför åter en försämring af 
porten, ty af jämförelse mellan kurvorna l och 2 (se pl. 1) 
framgå, att 53,3 cm. torpedens porte vid en längd af 4,953 mm. 
(längden af M/07 ) enelast är 85 '7o af 45 cm. torpedens. Så
lunda bör, för aU kaliberökningen skall fullt utnyttjas, äfven 

längden ökas i samma proportion. 
Vid öfvergång från kalluft till varmluft ökas porten i pro

portion till elen effek l, som med de olika systemen kan ernås. 
En längdförändring har dock fortfarande i % räknadt samma 
inverkan å porten . Huru förhållandet i delta afseende är mel
lan kalluft och respektive Gesztesys och Armstrongs system har 

redan angifvits. 
Det kan vara af intresse att se huru detta öfverensstämmer 

med i praktiken erhållna resultat. Om för jän~förelse tages 
Schwartzkopfs 45 cm.X 5, 2 m . samt 53, 3X 6,, m . torpeder , båda 

m ed vannluft, erhålles följande. 
45 cm. torped en gör 31," knop å 3,000 m. , m en iir ej detta 

värde jämförbart, ty understiger luftens arbete å 3,000 111· 

elistansen betydligt det motsvarande å 2,000 m . Den efter skjut
ning å 3,000 m. kvarvarande luftmängden i samband med att 
hastigheten å medeldistanser med 2 knop öfverstigcr medel-
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11 asligh eten, tyder på, alt benzinmängden i denna torped är för 
lit en ä denna distans, enär .det kring maskinen uneler längre 
ti d cirkulerande vattnet troligen förorsakar stor värmeförlust. 
Uigr.,es det å 2,000 m.-clistansen utnyttjade arbetet till grund 
fiir far tbcräkningen å 3,000 m ., skulle has tigheten blifva 33,, 
knop, hvilket ungefär motsvarar 53, 3 cm. torpedens hastigtiet 
{t 4,000 m . vid samma vattentemperatur. Enligt det föregående 
siwliP en 53," cm. torped vid samma hastighet hafva 18,5 ~;{, 

stör re porte än 45 cm. torpeden, om längderna voro i proportion , 
d. '" · s. respektive 5, 2 och 6,1 m. Om dessutom maskinernas 
Jwa rfan tal an tages vara delsanuna, erhålles y tterligare 3,3 r;,) 
CdmiHg. Porlen för 53,a cm. torpeden blir alltså 3,672 m., men 
som torpeden ej ä r 6, 1 utan 6,3 m. och denna längdökning mot
svaras af l,a 7o porteökning, blir porten 3,730 m. Sålunda 
iir den genom jämförelse med torped ~1 f mindre kaliebr er
hållna porten 270 m. mindre än den verkligen erhållna, hvilken 
iir 4,000 m. För att uppnå denna siffra skulle ökningen varit 
7,2 ', s törre . Orsaken att bättre resultat erhållits, torde vara 
att inspru tningsvattn et und er banans senare del på grund af 
lågt maskintryck öfvergår Lill ånga och i denna form gifver 
ett lwtydlig t volymtillskott Med 53, 3 cm. torpeden erhålles 
c\ 4,000 m.-distansen per kg. förbrukad luft 22,000 kg. m . emot 
de med 45 cm . torpeden erhållna 18,000. Effektökningen på 
gru nd a f ångbildning kommer alt framgå ur det efterföljande. 

Uti Gesztesy-apparaten , hvaru ti benzin användes för upp - Varmlufts

värm ;1 ing, har från början insprutning af vatten nyttjats för apparater. 

siin kni ng af temperaturen hvarj~imte vattnet i cylindrarna äf-
\en tjiina t all h ålla dessa samt sliderna rena från förbrännings-
rester. Härigenom hafva maskinerna arbetat väl iifven med 
hi behallande af maskindelarn a tillverkade af brons. Då delar 
In ås[ (• l illverkas af stål kunna torpeder efler afslutad inskjut-
nin g L'j u ppläggas vå ta , utan måste försl und ergå rengöring. 

.Som i allmånhet maskintrycke t är större än det, som ånga 
af l R0-240° temperatur besitter, konun er ej det insprutade 
\ att net a lt öfvergå till ånga utan fint förclelaclt blanclas m ed 
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luften. Det i cylindrarna befintliga varma vattnet kom tn er 
dock att und er expansionsperioden i viss mån öka effekten. 
Under expansionen, då luftens temperatur sänkes, afgifver det 
,·anna vattnet sin öfverskottsvärme med påföljd , att tryckkur
Yan höjes, d. Y. s. denna blifver ej adiabatisk. 

Det r eglerade trycket i en Schwartzkopfs 53,,3 cm. torped 
torde ej understiga 25 kg. cm." vid skjutning å 4,000 m. Tem
pera turen variera r m ellan 180° och 240 ° C. Medeltemperatu
ren ~ir alllså 210 ° och motsvarar alllså ungefär ångans tent
peralm Yicl 20 ),g. cm. 2 tryck. Det år därför ej otroligt, att 
under den senare delen af banan, trycket så mycke t minskas, 
ntl Yallne l kan gå i ångform , då en betydlig volymökning in
träffar. Hvarje kg. vattenånga har vid 20 kg. cm." tryck en 
volym af 104 kbdm. Om diirför i3 ,20 kg. vatten af de 13 u!i 
Schwartzkopfs 53," cm. torped m edförda evaporerades , skulle 
resultatet blifva detsamma som om lnftkårlel ökats med 7, 2 7u , 
d. Y. s. elen procent, hvarm ecl 53,,, cm. torpeden Yisade sig öfve r
lägsen , utöfver h vad som kund e tillskrifvas kaliber och längd
ökning. Vid högre maskintryck å kortare dislanser kan någon 
förgasning af Yallnel ej förväntas. 

Uti den af Whitehcad använda Armstrongapparaten, lwar
uti fotogen nyttjas fö r upvärmning, h ar från början vattenin
spritning ej förekommit. Den höga, antagligen till 450 ° C. 
u ppgående, tempera luren i samband 'med förbriinn:ingsres ternas 
besk a flenhe t, har ofta gifvit anledning till maskinhafverier, oak
lad•L de flesta rörliga delarna utförts af stål. Huru re~;ultaten 

utfallit m ed torpederna af n y typ, hvaruti vatteninsprutning 
anYån cles, är okåudt, m en torde försöken hafva gifvit uppsla
get till elen förl ~ingcla 45 cm . torpeden af normal typ m en med 
Yatleninspru tning, som 11u af firman utbjudes i marknaden. 
Dimension erna å terfinnas un eler typ III i tabellen. Oak tadt 
luftld:irlel ej ~ir större än i den normala 5 m. typen, ha r dock 
porlen vid 30 knops fart ökats från 3,000 till 4,000 m . eller 
med il3 % och likväl ä r den längre torpeden försedd med eld 
för farten mindre förmåliga Fiume-stjärtstydet, då åler 5 nv 

torpeden h ar \V.oolwich-stjärts tyck e: Längdökningen i ot:h 
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fö r sig skulle, om densamma utny ttj ades till luftkärle ls ökning, 
end ast medföra en porteökning af ci rka 9 Cfr . Det är här tyll
Iigen n ttleninsprutningen, som åstadkommil den s tora öknin
"en dii rigenom att elen uti Armstrongsapparaten nnv~inda tem
~eraturen är stor nog fö r atl vattnet skall förgasas m ed ~1lfii l 
ja nd e volymökning. 

Fiir modligen ~i r d e t en dylik anordning, som är anledning 
till ntl den s. k. Hardcastle-torpeden samt d en nya amerik~ln
sk n k unna m ed 30 knops far l uppn å en porte a f 9,000 m . 

Fii r all ernå biista möjliga resultat l"ör en viss typ borde 
l"ö rhallande t m ellan luft , bränsle och ,·allen så proportioneras, 
all all luf t litnyttjad es för bränslets förbrånn ing samt alt den 
så alstr-ade värmemängden fö rbrukad es för va ttn ets eYapore
rin g ti ll det lryck, h varmed maskinen vore afseeld aH a rbeta. 
P:1 dl'! att detta må blifva utförbart, måste så hög temperatur 
anv ii nd as, att cl 'ensamma svarar emot ångans tryck. Och för 
all ll'mpera turen och trycket ej må blifva hiigre ~in lämpligt 
iir fiir mas kinen, kan dennas hvarfanlal ökas, så all samma 
arbl'l t• tt llages ur densamma, oalnadt det lägre trycket. Genom 
dettas m inskning ökas effekten , enär stör re procent ar luflkiir
lcls inn ehåll kan utnyltJ·.as med å tfÖlJ·a nde s törre fiirbruknitl". . ~ 

:11" h rii nsle och va tten. För att minska Y~irmeförlusten bo rde 
det fi"n· evaporer ing afseelda sötvattnet passera rundt om fii r
brii nni ngskammaren och sålunda förvärmas , m :-tsk innunmel 

'!!,·ö ra .~ , .. Il l · · l o l l l · 1· a oc 1 e.J Inne 1a a vatten samt mas zmcy IIHlrnrn:l 
eYen tue liL isoleras. 

Del kan va ra af intresse all se , hvilke t resultat, som kundl' 
lii n ·ii n la s, om l. ex. Sch warlzkopfs 53," cm . torped försågs m r. d 
nn gclr ifl med utn y lljand e af d en redan befintliga luftmängden 
ltll fi irh rän ning. 

Fiirst bö r konsta leras förhållandet m ell an de ,·id maskin e!ls 
:trbet stryc k tillgängliga volymerna om kalluft ~uwänd es eller 
11111 sa lllma luftkvantilet förbruka s för förhr~inning a r ben z i Il 

Och l'\ . f" apo rermg a vatten. 

Angtorpe
der. 
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J<aT/uft: Om luften i luftkärlet af 15 ° C temperatur expa11 

derar från 150 till 20 kg. cm.' utan att värme till- eller afföres, 
blir temperaturen eft er expansionen - 113," o C. Vid broms. 
försök har konstaterats, alt temperaluren vid maskinens stop. 
pande i liknande fall icir cirka - 90° C. Della resultat har er. 
hållits genom uppmälande af trycket i Juftkärlet dels efter 
maskinens stoppande dels så lång tid därefter, att temperatur. 
s tegring upphört, d. v. s. då luften i luftkärlet erhållit samma 
temperatur som d en yttre luften . Den luft, som först reduceras 
i tryckregulatorn, har ej hunnit upptaga någon v~irm e utifrån 
och torde därför luftens m edeltemperatur kunna antagas vant 

111,3- 90 l l (''' ] ooo c --- c er un<se ar -- _ . 
2 b 

Om luftkärlet rymmer 626,,, kbdm. och luften utnyttjas 
från 150 till 15 kg. cm ." tryck , skulle den tillgängliga volymen 
vid 20 kg. cm. 2 tryck blifva 2,940 kbdm. 

Ångu: Teoretiskt erfordras 11 ,000 kbdm. luft för förbrä n
ning af l kg. benzin. Emellertid bör mera luft anviindas för 
erhållande af fullständig förbränning, vanligen cirka 15,000 
kbdm. Den ned till 15 kg. cm. 2 tryck använda luften i luft
kärlet skulle alltså kunna förbr~inna 5,n, kg. benzin. 

Om benzinen antages innehålla 86 viktprocent C (kol) 
samt 14 7o H ( Y ~ite ) blifver vid förbrännin g af l kg. benzin 
med am·icindande af 15,000 kbdm . luft, förb6inningsgasernas 
volym vid atmosferisli.L tryck samt 15 ° temperalur 14,300 kbdm. 
hvarjämte 1,2 " kg. vallen erhålles. Vid samma temperatur me!l 
20 kg. cm." tryck erh ålles 715 kbdm. Höjes lemperature!l 
till 210 ° C blifver vo.lymen å ter 1,200 kbdm. 

Vid förbränning af l kg. benzin e rhå lles 11,000 calo rier, 
Jn·araf 2,017 åtgå del s för ers ii ttande a f den p å grund a f lu f
tens expansion förlorade viirmen, dels för uppvärmande nf 
förbränningsresterna till 210 ° grade rs temperatur sam t ctcls 
att förgasa det genom förbränningen erh ållna valln et vid 20 
kg. cm. ' tryck . Alltså kan d:en å terstående värm emängden ellel: 
8,983 calori er användas till förgasning af vatten vid 20 kg. ctn-' 
tryck. D en k vantile t vatten , som sålunda kan förgasas, iif 
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13 ·" k<' . Vid förbränningen erhölls dessutom l,2c kg. vatten. 
f ' ( ' ::-, 

111
ar liir tillsammans ett volymtillsk ott af 1,554 kbdm . erhålles 

111 0
,_,var ande 15 kg. vattenånga vid 20 kg. cm ." tryck. 

Fi'> r hvarje kg . benzin erhålles sålunda 2,754- kbdm., mu1 
son1 luft k vanliteten i luftkärlet är stort nog för 5,n, kg. för 
brii nn ing, blir den totala volymen 15,540 kbdm. Förhållandet 

111 ellan kalluft och ånga ställer sig sålunda som 15,540: 2,940 

=iJ .... ,: l. 

E n kallufttorped af 53, 3 cm . dimn. och 6 ,., m . lång skulle 
-fl 2,(120 m . göra 30 knops fart , om arbetet per kg. förbrukad 
lu ft 1er iiknas till 8,100 kg. m. , d. v. s. del tal , som genorn 

bro msförsök erhållits. 

\' id ångdrift måste, på grund af viktökningen , deplace
mcn ll'l ökas, d. v. s. torpeden förl~i 111g.as, och blir torpedens 
tot< il :1 längd för den ofvannämnda viktökningen med afdrag 
för <k redan befintliga af be11Zin och vallen förorsakade vik
lerna 6,630 mm. Under förutsättning alt den ångdrifna tor
pedens effekt är 5, 2 0 gånger så stor son1 kallufttorpedens skulle 
~)0 knop erhållas å 10,000 m . samt 40 knop å 5,000 m . Göres 
sa m111a u tr~ikning för en 45 cm. torped, erhålles att elensamma 
1 id ~).,, m . längel skulle göra 30 Jmop å 7,650 m. distans. 

PI. li utvisa den inverkan längdförändring skulle h a f\a 
~1 en angclrifven torpeds porte. Om det för Juft, vatten och 
bem.1n använda utrymm et förlängeles med torpedens längdök 
ni ng. blifv er åfven i detta fall deplacem entsöl-mingen n ågot 
t•hum obetydlirgt större än viktökningen, hvarför äfven för den
na lorpedlyp en knäck uli portekurvan kommer att erhåll .ls, 
eh uru denna n ås långt senare än för kalluftstorpeden . Som 
ktnY ~m här ~ir brantare medför en förlängning en snabbare steg
ring af porten, hvarför ~ifven en afsev~ird laddningsökning i_i:: 
möjl ig u tan minskande af porten imder förutsiittning att som 
ttlgangspunkt tages torpeder med nu bruk liga längder. Genom 
kal ihorökning kan dock ständigt bä ttre r esullal erhållas om 
lii ngdm göres i proportion. 
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Torpedernas Ej ens de m\varande varmluftstorpederna kunna utnylljas 
hastiglJet å på så kort distans som 1,000 m., enär endast en del af effek ten 
kortd1stans . k f"' b o d .. 'd D 1 ·an or rukas pa en daremot svarande Ll en. e gam a hi1-

kalluft använda maskinerna hafva i allmänhet bibehållits oför
~indrade äfven efter vannluftsapparaternas införande, oakladL 
att genom dessa e fekten mer än fördubblats. 

Som uti många mariner elen åsikten gör sig gällande, •tl[ 
1,000 m. ~ir elen slörsta dislans hvarpå en torped natte tid kan 
med fördel användas, synes det egendomligt , alt försök ej gjorts. 
för ulnylljande af den kraft , som genom varmluftsapparater
nas tillkomst stå till förfogande. Visserligen hafva för alt :'\ 
kort elistans möjliggöra större lullförbrukning slidkammarne 
utbytts, så att ~inda ti ll 60 7r fyllning erhå llits, men kmm~t 
torpederna så ~indrade ej samtidigt ekonomiskt anv~indas p~t 

långa dislanser och tor.cl e ej heller ett m'nbyte af slidkamnuu· 
ombord å torpedfar tyg hmna 11tföras. Att skjuta torpederna 
på olika elislanser torde väl just för torpedfar tygen komma 

mes l ifråga. 

De af firman \Vhitehead å torpeder af ny lyp a1w~inda 

liggande dubbelverkande maskinerna ~iro öfverliigsna d e gamb 

i det att cylinderareorna äro 13 '/c slörre. 

På grund af de små slaglängder, som användas uti torped 
maskinerna , är pistonhastigheten relativt liten. Det lämpligask 
sättet synes ·därför vara all öka pistonhastigheten och därmed 
slagantalet, hvilket ·kan åstadkommas genom att minska den 
nu brukliga propellers tigningen. Genom en dylik å tgärd blir 
maskinvikten nngefär dnesamma ,enär endast till- och artopps
kanaler skulle behöfva ökas liksom de detaljer, hvilka ~iro ut 
salta för de genom lwarfantale ts höjande, iikad e dynamiska 

påkänningarne . 

Kund e genom dylik anordning den kraft, som Schwar tz
kopfs -±5 cm. vannluftstorped förbrukar å 2,000 m ., utny tt 
Jas å 1,000 n1.-distansen, skulle å denna en hastighet af 52-· .51 
knop uppn~h. Förmodligen skulle dock de höga hastighete rna 
framtvinga ~indringar i den llll\'arande djupregleringen. 
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Samtidigt som torpedens porte ökas, måste större forclrin - C+vr oskopet. 

g a r s tä llas på gyroskopet och kunna dessa for d ringar ej upp -
fy]h; ~' bli fver torpedens ökade a k Lionsradie a f ringa ny l ta. l 
börj<l n ansåg.s tillfyllest all gyroskopet vid reglering höll si;; 
konslan t i 3 min., men öfversteg distansen vid denna lid sällan 
1,000 m. Numera fordras n f gyroskop , som skola anväJhlas 
å 3,000 m. distans, att konstant diagram erhålles under ii min. 
Del !Ja r nämligen visat sig nödvändigt a lt gvroskopen ,·id reg· 
l eri n~ hålla sig konslanta liingre iin den lid, som åtgår fiir lor-
ped <·n a ll tillryggahigga s in bana , eniir elj est god! resultat c.i 
ka n förväntas. Den i snurran mag.asin eracl e energien fiirhru-
1\Us uneler torpedens bana dels för all gifva sl id en rörelse, dels 
l'ör ii hervinnande af friktionsmotst åndet i tappar och Iage 1· 
sam t mellan snurran och Juften . Under torped ens gång finn es 
ut i ak te rkonen ett iifvertryck af l till 1,,, kg. och som friktio . 
nen ;nellan snurran och luften iir heroende af luftens tiith e l, 
mim kas snurrans hvarfanlal hastigare i torpeden ~in ll\'acl fallet 

iir vid reglering å regleringsborcl. Rotationstiden blir cl~irför 

kor Un e ut i torpeden och likaså den tid, hvanmcler g~Toskopct 
har fii rmåga alt hålla sig konstant. Hiirtill bidraga iifYCn andra 
l'ak tnrer, l. ex. ökaclt lagertryck li!Hler torpedens acelleralion , 
-;pån >lingar på .grund af den expanderade afloppsluflens låga 
lem pt• ra tur e tc . . Gyroskopets energi kan ökas, dels genom iikadl 
hvar fa nla l, hvilket dock samtidigt medför ökad luflf riklion , 
del s genorn ökning af snurrans massa. Båda siitlen hah:1 i 
pra k ti ken använclts . Genom snurran s igångsållning m ecl luft , 
ha r .iik n ing af hvar!'antalet erhållits . För igå ngsi-ltiningen har 

ma n u ti snurrans pereferi utskurit skoflar, hvilka und er kort 
tid n lsiitlas för en eller flere luftstrå lar. D enna anordning 
iir cl nc k mindre lämplig och har firman vVhitehead de tta :\,r 
l lll a rkna den utsläppt e tt luftgyroskop ar sådan konslruklion , 
att oliigenheten afhjälpes och kommer d e lta all längre fram 
besk rit'vas . De uti snurrans peref'eri utskur na skolla rn c komm~• 
llnder . t t' tt 1' 0 Lt . l .. " j .. . 1 o a JOn en a · · a e · v H a s torre grepp p a c en om g d vand e 
lut ten, så all rotationshastigheten hastigare aftager iln ll\·ad 
la! le t :· d f' "· d l l l .. .t r me Ja ergyros ~ope l m ec s al snurra. Della kan liill 
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bevisas. Om en vikt hänges t. ex. på den horinzontala ringens 
aktre ända å centrumlinjen, kommer aktre ändan af gyrosk op. 
snurrans axel att afvika ål styrbord. Den vinkel snurran un. 
der viss tid rör sig, är beroende af snurrans lefvande kraft under 
detta helsmoment Om nu dessa vinkelafvikningar under på 
hvarandra följande tidsintervaller ingå son> ordinator i en kur
Ya, absissorna molsvarande den tid, som förfl'lltit från gyro
skopets igångsättning till vinkelafliisningen skett, så erhålles 
en bild af den energi, som vid dessa tidsintervaller förefinnes 
hos gyroskopet. Kurvorna å Pl. III ~iro utförda på delta sätt för 
saviil fjäder- som luflgyroskop. Gyroskopen voro insatta i 
torped med sänkventilens fjäder så belastad, att ll·yckel i akter
konen skulle blifva detsamma som om torpeden vore 3 m. 
under vattenytan. Kurvorna 1 och 2 iiro erhållna med en af 
0, 2 gr. och represen terar kurvan n:r 1 fjiidergyroskop, n: r 2 
ater luftgyroskop. Med 0,0 gr. vikt erhålles respektive kurvorna 
3 och 4. Luftgyroskopets häda kurvor visa atl vinklames stor
lek vida hastigare tilltaga än hvad falle t iir med' fjädergyro
skapeL Efter 8 minuter sk ära kurvorna 1 och 2 hvarnndra, efter 
J,,, kurvorna 3 och 4, då båda gyroskopen besilla samma energi. 
Alt kurvorna 1 och 2 samt 3 och 4 ej komma att skära }war
andra efter det samma tid förflutit, är n a turligt, då den större 
\i k ten hastigare förbrukar gyroskopets energi ~in den m indre, 
hvarför äfven hvarfantalet hastigare aftager. Det vore sålu nda 
ro··rmånliot i svnnerhet å lånaa sk].u tdistanser, om skoflarne å 

l:) ' oJ CJ ' 

luftnvroskopets snurra lmnd e afläasnas, så all kurvan erhöll b ..- <J 

samma utseende som fjädergyroskopets. En torpecl me~ 30 
knops fart hehöfver cirka 11 minuter för att. tillryggalägga 10,000 
meter. För att ett gyroskop under så lång tid må gifva t illför
lillig.a resultat, torde gyroskopsvilden få ökas betydligt utöfver 

den nuvarande. 

Whiteheads nya gyroskop. 

Konstruktionen af detta afser att undvika skoflar å gyro
skopssnurran och har för delta ändamål gyroskopet förse tts 
med en särskild turbin , hvars axel är i linie med gyroskops-
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snurrans samt kopplad till denna medelst en utryckbar klo -
1,0ppl ing. Luften till turbinens munstycken afstänges på sam
!11 H ,iitt som å Whiteheads vanliga luftgyroskop samt är äfven 
jnstiill arnnordningen densamma. Genom en extra häfarm , som 
~1\" crkns af inställararmen frigöres klokopplingen. För un<:l
,·ika nde af spänningar vid temperaturförändring är den ena 
af dc tappar, som förena vertikala och horizotala balansringen, 
.,. 1·ord f jiiclrandc och användes iifven denna anordning numer~1 ,..,. 
a dl' vanliga luftgyroskopen. 

Det nya gyroskopet har visat sig besitta vida s törre sl~lbi 

Jil l'l iin vare sig de äldre luft - eller fjädergyroskopen. 

Schwnrl::kopfs gyroskop. 

Fi rman bibeh:\ ller fortfarande sill gamla luftgyroskop med 
skoftar i snurrans periferi. Genom detaljförbättringar har det 
dock visat sig möjligt att erhålla konstant diagram upp till 10 
minn ler och har m ed detsamma skjutningar utförts på 6,000 
m. dis tans. Inom hvilka gränser det varit möjligt all hålla 
akikningarna å denna distans är ej kändt. Å 4,000 m . dislans 
gar;m terar firman emellertid att maximiafvikningarna ej skola 
iif\·(·rs tiga 35 m . 

Sclmeiders gyroskop. 

De tta öfverensstämmer med \Vhileheads fjädergyroskop, 
1\l en iir Schneiders betydligt större med kraftigare ,fjåder, större 
ku g~segment samt större och tyngre snnrra. Hnru lång tid 
dl'! ta gyroskop kan hålla sig konstant iir ej kändt, men torde 
leh ande kraften hos snurran efter igångsättningen vara betycl
ligL ~l iirre iin hos vVhiteheads fjädergyroskop. Visserligen hlif-
1er den större snurrans friktionsyta stö rre, men denna ökas 
cn d~is l med kvadraten , då åter massan ökas med kuben. 

F örsök hafva ~i.fven utförts m ed luftgyroskop . Snurran 
ut gj()rdes af en axialtiubin med skoflar gående genom snurrans 
lwb bredd. Snurran var liten och lätt. Resultatet med af
sel'nde ptt omloppstid och stabilitet var betydligt underläg,set 
det med fjädergyroskopet erh ållna, lwill.-el ju äfven borde lam
nnt fi irutses, då sntnTan under rotationen måste hafva e tt be
l~·dt ig L luftmotstånd och lefvand e kraft en varit ringa. 
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TABELL 
öfver 45 och ö3,s c m . Varmluftstorpeder a f olika typ er och 

tillverkni ngar . 
~ 

w w 
P"' :;fj 

w 
C> C> 

~'T ::r" C> i'T P"' 
Tillverkare Whitehead o ;:i P.. p-' et> p-' .g~ Schneider 

~~ 
et> ij ~ ~ -

~ ~- ~ q;- ~ ~ 
<+ & 
N N 

Hufvuddimensio- 'l' y p e r 
ner, Fartuppgifter 

l l l l l l VII l vmTIX etc. I II III IV v VI 

Diameter i mm ... . 450 450 450 450 450 533 533 533 533 
Längd i mm. ... . 4953 5338 5200 5200 - 6300 6260 5600 6300 
Typ af stjertst.') .. . w F F w F F w F F 
Vikt i kg . .......... . 620 774 - 637 - 1240 1182 1 990 1200 
Högsta ar b. tryck 

i kg. ... ... . . . . 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Luftkärlets volym 

i kbdm . .. .. .. .. . 324 322 - 328 - 600 (j2(i - -

Laddning i kg. 90 112,5 - 100 -- 150 150 112,5 150 
Bränsle2

) ...... .... . F n F n F n B B B B B 

l 

B 
Bränsle i kg. ... . .. - - - 1 ,l - - -- - -

Vattenbehållare, 
Rymd i k b dm .... o - - 5,; 13 32 13 - -

Typ af varmlufts-
apparat3

) ... .... .. A A A G G A G G G 

Farter med varm-
luft å: 

1,000 m .. .. . . . . .. . . . . 42 - - 41 - 394
) 42 40") 50 

1,500 m. ···· ····· ···· ·· 37 - - - - - - - 42-45 

2,000 m . .. . . . ·· ·· · ·· 35 - - 37 ,o 35,.; 38 - - 34 -
3,000 m . .. ····· ····· ·· 30 - - 30,5 1 - 34 - 31 -
4,000 Hl. .. .. .. ......... 24 30 - - - - 32 - 36-37 

5,000 m. 
" .. . .... ... - 28 - - - - - · - -

6,000 m . .......... - 26 - - - - 28 - -
8,000- 10,000 m. - -- - - - - - - 24-25 

1 ) IV'oolwich betecknas med IV, Fiume mell F. 
2

) Fotogen , » Fn, Benzin med B. 
3

) Armstrongs , A, Gesztesys mecl G. 
' ) Garanterade farter . 

l 
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Årsberättelse i Navigation och Sjöfart. 
Afgih en af ledamoten C. L ecli e. 

På grund a f de jättesteg tekniken inom så godt som inclu- Kompass
_, lriens a lla onn~åden und er de t sista decenniet tagit, hvilke l väsendet. 

iif' \' l'll ha ft sina verkningar p å navigatörens a llra viktigaste orien
ter ingsmedel p å hafve t, d . v. s. k ompassen, k a n man num er a 
in om k om passväsend et skilja p å t venne stora g ru pp er, n~imligen 

a) Kompassersättningsinstrument och 
b) Magn etkompasser. 

T ill den förra gruppen kunn a vi r~ikna dels de instrument , 
l11·i lka ej hafva n ågot som hälst samband med -d en urspr ung
liga m agne tkompassen och h vilka gå u n eler b enä mningen k om

J!Ussuyrosko p_. dels ock de instrument, h vilka grunda sig p å 
r n \ii l k on struer ad och v~il placerad magnetkompass, och h vilka 
;:.:it und er el en gem ensamma b en ämningen kompassö f'u erföringur. 

Båda till grupp en hö rande k a tegoriern a ä ro, fö r att de 
skola k un n a funktion era, b eroende a f förh ållanden inom far 
lygvl, d. v. s. a f elektriska eller optiska lednin gar , h vi lk a ge
nom d l enda slag kunna ohjä lplig t slrejka. 

T ill den sen ar e grup pen åter räkna vi den, ul a n några som 
hii lst in re lifskällor arbe tand e, gamla, vä lbepröfva de m agne tisk a 
kompassen , ~wars kra ftursprung s tår sig i evärd liga tider ! 

a) l(ompassersättnings.instrument. 

.. De t ii r ej m in m ening a tt trötta audi tori e t med n ågra vi-cl -
1"1 li "·t l . ' d b l ' f' . ' o d . . · ,..,. oc 1 m gaen e es ;.n nmgar p a essa ms trument, 1 all 
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gyroskop et. 
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synnerhet som desamma redan flerfaleliga gånger såväl i tal 
som i skrift blifvit clemonslreracle, ulan en.dast att här göra 
en sammanfattning af de uli marknaden mest förekommande 
apparaterna, härtill fogande de erfarenheter och rön, hvilka. 
angående dem kommil till synes uti facktidskrifter och annor
ledes. Härvid ber jag aU få framhålla, det jag ännu ej per sonli
gen haft tillfälle se något kompassersättningsinstrumen t, myc
ket mindre då lwarken kan eller ens har någon befogenhet att 
y tlra mig öfver huru ett dylikt instrument funktionera r i 

praktiken. 

]{ompuss-gyroskop. Af dylika förekomma tvenne olika 
slag, nämligen uzimuth-gyroskop och meredicm-gyroskop. Det 
förra eller azimuth-gyroslzopet in Lager alltid en bestämd, ön
skad azinmth-riktnin g, m ås te sU~dse innan det kan användas 
inregleras uti elen astronomiska nord- sydriklningen, gör allt
så tjänst såsom en ombord befintlig >> Sann bäring >> och lär 
vara så godt som okänsligt för stötar och skakningar. En 
norsk sjöoffice.r har nyligen påvisat hurusom man med hjälp 
af hvilket gyroskop som hälst, hvilket utan elektrisk drifkraft, 
så ledes endast genom m ekanisk impuls, igångsättes, skal l kunna 
för en tid af vid pass 15 minnler bibehålla en fast stadigva
rande riktning, medelst hvillzen man då kan kompensera och 
deviera magnetkompassen. Utan Lvifvel år just detta azimuth
gyroskopels grnndprin·cip eller, att axeln på en fullkomligt fritt 
vridbar snurra da bibehåller etl fast orubbligt Hige på jorden, 
n~ir den, axeln nämligen, är inställd paraHel med jordaxeln, 
emedan blolt denna enda på jorden fasla riktning, under det 
att jordrotationen pågår, tillika förblifver oförändrad i världs
rymd en. Vill man åter uppnå, a lt axeln på en sådan: snurra, 
i sl. f. att förblibra paraHel med sig själf i rummet, ]war som 
hälsl p å jorden harizontalt bibehåller en fast azinwth-riktning,. 

'k "l · · ·1 en'l så m ås te man på konstgjord väg genom en v1 ·to mmg v1c .' 
axeländan gifva axeln en harizontal vinkelrörelse, hvilken vJcl 
ortsförflvttninu aenonwår samma lägen som elen ifrågavarande 

J b b v . t 
jordiska azimuth -riktningen, om man n~imligen antager, al 
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"vrosk ope t var från början inrilitadt på t. ex . en fixstjärna . 
"" Dylika azimuth-gyroslwp förfärdigas af firman Harlmann &: 
Bra"n i Frankfurt a. M., och själfva uppfinningen lär för
sh ifva sig från en professor A.ch. De äro ännu ej införda i 
den tys ka marinen, men äro pröfvade ombord med resultat 
att fortsalta försök anses lönande. Fördelen hos apparaten 
ligger rläri, att den, omkring tyngdpunkten vridbara snurran 
är s:l goclt som okänslig gentemot fartygets rörelser och stötar. 
Men nackdelen är, att snurran, en gång kommen ur sin rikt
ning. ej har någon som hälst slräfvan att återvända till denna, 
utan rastm era har benägenhet att bibehålla den iråkade nya 
rik tningen och, alt man således måste ur andra källor utröna 
uti hv ilken azimuth axeln s tår. Af denna >> riktningsanvisare )> 
kan således ingenting mera fordras, än' alt dess fel inom en 
Yiss tid förbl ifver inom behöriga gränser. Enligt grundtanken 
för dl>ss konstruktion kan den således blott göra tjänst såsom 
sty rkom pass, men lämpar sig knappast såsom. normal. 

Helt annorlunda förhåll er sig meridian-gyroskopet. Dess l\fm·edian

axcl strä fvar alltid al l inställa sig nti elen sanna meridianen gyroskopet. 

L o. m. om snurran igångsältes uneler en axelvinkel med meri-
dia nl' n af 90°, hvarefter inriktningen, teoretiskt sedt, förblifv er 
ofii rii ndrad så länge kraftkällan varar. Här är det en samver-
kan a f jordrotati onen och tyngdkraften , som tvingar in gyro -
sk opaxeln uti astr onomisk nord och syd. Utgående från cle 
pri nci per, som den fransk e fysikern Foucault på 1850-Lalet 
framkaslade om ett gyroskops förmåga att kunna framvisa 
jordro tationen, är det den Ly ske vetenskapsmannen el :r 
Ansrhiitz-K&mpfe, som utvecklat n1ereclian-gyroskopet till 
hvad de t nu är, nämligen e tt orienteringsmedel å jordens yta. 
Den i m in förra årsberättelse omnämnda firman Anschi.itz & 

Co . ut i Köln är ensam om patenträtten öfver hela världen och 
~lri f \'n fa brikatione!1 i slor skala. Trots detta hafva priserna å 
Instru mentet ännu ej n edgått, utan hålla sig stadigt uppe pa 
25,000 å 35,000 mark, allteftersom enkel eller kombinerad in-
stalla tion önskas. Enligt allra senaste, i dagarne, direkt från 
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fabriken erhållna upplysningar har apparaten vunnit stor an. 

Y~indning inom tyska, österrikiska och engelska marinerna, och 

Norge har redan l'örsell ett al' sina pansarfartyg med meredian. 

gyroskop och hå ller f. n . på med all installera apparaten i\ 

samt liga si1;a undervattensbå tar. Firman skrifver emellertid , 

.all it torpedbålar och jagare har man dock ej funnit det be

höfligt nit ins~illa kompass-gyroskop. 

Nu skulle man li.unna lro , all ett så kostbart instrument 

Yore l'ullsUindig l l'ell'ritl och all, om b lott dess elektriska d rift 

.ej strejkar, del iir absolut all lita pa. Della ~ir emeller tid ej 

fa ll e t. Ett m eredian-gyroskop ~ir ständigt behäftadt m ed tvenne 

konsluntu fel, niimligen >> missvisning >> och "deviation », de t för

ra beroende af den geografiska latituden, del senare af farty

gels l'art å a ll a kurser, som ej ~iro dillvisand e Ost eller \Ves t. 

Dessa tYenn e fel äro således fullständigt oberoende af gyrosko

pels konstruktion , kunna efl er gifna lagar utrönas och förblifva 

sedermera kons la nia. De ii ro således lätt kontrollerbara. 

Vid sidan af fartfelet har emellertid gyroskopet äfven ett 

s. k. lJolfistiskl fel , bestaende diiri , att vid htlftiga farländr ingar 

snurrans trögh elsmoment gör , alt den så all säga ej genast 

fnllar den nyn impulsen, ula11 förs! så sm å ningom följer med 

i rörelsen. Inträffa flere dylika killiga fartändringar snabbt 

och oregelbundet på hYarandra , Jiirn snurrans fartfel k unna 

hlif\'a oberäkneliga och fiira med sig iinnu större fel, hvilka 

först el'ler återtagandet af en rak kurs och langvarig, likfonnig 

fart fullständigt försvinna. 
De ogynnsammasie felen uppslå slutligen genom fartygets 

rylmisku rörelser, såsom slingring, stampningar, maskinernas 

·sknkningnr och skrohels Yihra lioner. H ~irigenom lmnna af

Yikningar pi:\ i-inda till -!5 ° grad er uppslå hos gyroskopet. De 

hal'Ya fiir instrumentets uppfinnare varit synnerligen svåra att 

motarbe ta , m en lära ntt dock uli ny-konstruktioner genom an

\ · ~indad e af n ere snurror kunna afseYärcll n edbringas. 

Det r åder intet !Yihel om , all ej meredian-gyroskopel skall 

kunna utvecklas till en fullkomligt pålitlig normalkompass, m ell 

ii fy en uti e IL sådan t fullgånge t stadium bli r all tid dess beroende 
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~~r den elektriska driften en m\fvislig fordran på , att e.n magnei

J; omposs-reseru, väl installerad och håll en uneler ständig .och 

onflntl ig kontroll , finnes ombord. 

J( ompassöfuerföringur. En "kompassöfverförings " upp

gift ii r att öfverföra det magnetiska utslaget hos en, å en plats 

med m ycket goda magnetiska förhållanden uppställd kompass 

lill Pn annan kompass , hvilken är installerad å en ort, där de 

magnetiska förhållandena äro dåliga. Detta sker antingen 

på elek trisk väg eller genom optiska anordningar. 

De mest bepröfYacl c elektriska systemen leda sina ursprung Elektrisk 

lrån kom pass-
öfv eriöring. 

Siemens &: Ha /ske, Berlin, Neufeldt & I\uhnk e, Ein thouen, 

Le)·den , Freese, Olclenhurg. Häribland kunna vi Mven inregi 

;,1 rent Dunoyer' s e lek tromagnetiska kom pass i Fra n k rike. 

Hos de fyra första systemen kan på olika s ~itt en enda 

s . ],. "m oclerkompass " betjäna 3 :'t 4 , cJotterkompassen, hvi lka 

befinn a sig på ganska stora afståncl från , i}H)cl erkällan , , som 

dessutom kan gifva näring åt transportabla mottagare, hvilka 

iilll'iilligt insättas uti ledningen , s. k. , flygande anHiggningan . 

Sysl t>mens nackdel syn es vara , att de äfven vid tämligen sm å 

ru bbningar eller störningar kunna förete ej obetydliga skill 

nad l'r em ellan giharen och mottagarne. Enligt de tillgängliga 

beskrifn ingarna lära dessa uppfinningar nu emellertid vara v~i l 

litk ons tr uerade och vid sorgfällig b ehandling kunna, då mo 

derkompassen fått en god plats , dotterkompasserna användas 

sasom goda styrkompasser ehuruväl ej såsom pejlkompasser. 

P risen på dessa kompassöherföringar varie ra , allt efter 

ut fi ir<mde och system, emellan 10,000 a 24,000 tyska mark. 

Angåend e Dunoyer's elektromagnetiska kompass , hvilken 
11 Lf'örlig t b eskrefs· uti förra årsberättelsen, hafva inga ytterligare 

uppgifter, mig veterligt, v~rit synliga i skrift sedan denna afgafs , 

ln en de teorier , på hvilka kompassen grundar sig, li,ka såväl 

.·om sä tte t för kompassens kompensering, synas mig särskilclt 

Jn bj uda till närmare bekantskap . . 
1 idshift i Sjöväsendet. J 5 
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Ett slags afatt, om jag så får uttrycka mig, af den elek
triska kompassöfverföringen är den s. k : registteringskompccs
sen, hvilken lär kunna på ett bord eller en karta uppteckna 
fartygets kurs och, förbunden med en hastighetsmätare, äfven 
kan fullständigas till en fullkomlig >> bestickföringsmaskin>>, 
hvilken automatiskt upptecknar fartygels väg. De fördelar en 
elylik apparat erbjuder ligga i öppen dag ; hink blott hvilket 
ypperligt vittnesbörd vid eventuella kollitioner en dylik k urva 
skulle vara! Uti Tysldand lärer man vara särskildt produktiv 
med uppfinnandel af dylika registreringskompasser att dön1:a 
efter den massa projekt angående dylika apparater, som det 
tyska patentverket lär hafva förborgadt uti sina arkiv. 

Äfven inom vårt land har en slags registreringskompass 
sett dagen ; den är uppfunnen af ingenjör Gustaf Dillberg, Halm
stad, och kallas af honom för >>Navigrafen >>. Apparaten finnes 
beskrifven uti sista häftet af Nautisk Tidskrift för 1911, där 
det uppgifves , att dess pris är 1,500 a 2,000 honor. 

Att, såsom jag redan framhållit, ett dylikt instrument, för 
så vidt garantier finnas för att dess utslag äro ful'lt tillförli tliga 
och exakta, kan blifva till stor nytta för sjöfarten i allmänhet 
torde vara oemotsägligt, men kan, om dess pålitlighet är under
kastad tvifvel, lätt blifva till ett tveeggadt svärd, såsom det 
äfven framgår af följande yttrande af kaptenen å en stor tysk 
passagerareångare, hvilkel yttrande jag tager mig friheten här 
citera: >> Ich wiirde sofort einen Registrierkompass neh men, 
wenn alle Schiffe einen haben miissen . Habe ich aber n u1; 
allein einen und kollidiere mit einem anderen Schiffe, so n imm t 
der andere meine Besteckkarte, konstruiert sich seine Manö\'er 
zusammen und ich bin hereingefallen. >> 

De optiska anordningarna för kompassöfverföring liknR 
närmast en kamera obscura. Moderkompassen belyses skarpt, 
och dess bild återkaslas medelst ett system af speglar oeh linser 
genom ett 1'ör på en aflägsen, mattslipad skifva. Bilden på den 
mattslipade skifvan blir tydlig, om ljuset i det rum, där den 
befinner sig, blir tillräckligt dämpaclt. Om mottagaren alltså 
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är uppställd i ell klart upplyst rum, så måste man hölja ett 
skynke öfver skifvan och förse skynket med en smal springa, 
uti hvilken enelast rorsmannen kan kika och afläsa kompassen. 
Ljusets dämpning uti t. ex.krigsfartygs kommunikationscen
trum och reservkompassrum är emellertid uti vanliga fall till
riieklig t, för att skifvan där skail kunna framvisa spegelbilelen 
utan något dylikt skynke. Den optiska öfverföringen kan na 
turligt n og endast betjäna en mottagare åt gången, och afstån-' 
det emellan ,, mon och »dotter» får gärna ej öfverskrida en 
14 :'t 16 m. samtidigt m ed att förbindelsen ej får hafva för 
många oeh skarpa vinklar. 

Särski1clt i England lär man betjäna sig mycket af elylik 
optisk kompassöfverföring, och har man här u L vecklat saken 
ti ll den grad, att mod erkompassens utslag kan på samma gång 
öfverföras till f lere än en kompass på så sätt, att bilelen först 
genom en lins, som befinner sig ungefär i öfre däckshöjd med 
kompassens uppställningsplats , öfverföres af elen underifrån b e
lysta rosen på en celluloidplatta och seelermera genom en andra 
lins på en, å nästa ö f re däck eller styrhytt befintlig celluloid
skifva. En sådan optisk öfverföring är införd å slagskeppen 
Tememire, lndomitable och lnflexibTe och säkerligen äfven å de 
allra nyas te fartygen af Dreadnought- och super-Dreadnought
klass. Afven på de engelska Undervattensbåtarne lär denna 
öfverföring användas. Uti den amerikanska marinen lär man 
på optisk väg kunna öfverföra moderkompassens u Lslag ända 
li ll :H m . 

l Tyskland hafva de kända instrumentfirmorna Goerz oeh 
Hamberg, båda i Friedenau vid Berlin, exploaterat uppfin 
ningen. 

b) Magnetkompasser. 

Att döma efter hvacl man ser uti elen utländska fack
li tterat uren svnes det emellertid som om intresset för elen ur 
aldriga mag1~etkompassen och fullständigandel af dess goda 
fn nktionering ombord, trots dess mer eller mindre fullkomnade 
"ersiittningan, snarare ökas år för år än tvärtom. 
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Såväl hvad deviations- och riktkraftsteorierna beträffar 
som u t i rent teknisk t hänseende är intresset för magnetkom_ 
passen bland fackmiin och vetenskapsmä111 synnerligen stort; 
All detta förhålland e har sin grund däri, alt denna kompass, 
väl installerad och ständigt hållen under kontroll , aldrig skall, 
särskildt ombord å krigsfartyg, på grund af alla >>e rsättningars, · 
beroende af långa kraft- och förbindelseledningar, där kunna 
11ndvaras, torde vara säkert. Såsont bekant skiljer man mag
ne tkompasserna sedan lång tid tillbaka uti tvenne olika slag, 
11~imligen uti Iuj'tkompccss er och uätskd·ompasser. H vad · det 
förra siagel beträffar är det väl hufvuclsakligen ombord å han
delsfartygen man numera, till följd af dessa kompassers rela
liYa prisbillighet, enkelh et och lällhet vid k ompenseringen, i 
större antal påträffar dem. A nutidens krigsfartyg däremot 
med dess å dem hopade ansenliga järnmassor , häftiga · skak
ningar och elektriska anläggningar måste man, beträffande 
kompassen, uti så ansenlig grad ställa fordringarn a på käns
lighet, lugn och stabilitet, alt dessa ej, särskildt hvad det första 
och viktigaste viikoret eller känsligheten beträffar, kunna hos 
luftkompasserna i tillbörligt mått ernås, ty, då dessa kompassers 
magn . mom. rör sig omk ring 4 ~~ 5 mill. G. E., hvilket måste 
med de skärpta fordringar anses alldeles otillräckligt, kan man 
m ed en vätskekompass uppnå .moment af 50 ;'t 60, ja ända 
till 120 milJ. G. E. En vätskekompass, som ej håller 20 a 40 
mill. G. E., beroende naturligtvis på hvar och till hvad ändamål 
den iir afsedd, och hvars inställelseförmåga vid en till 0,3 af 
jordmagnetismens horizontalintensitet försvagad riktkraft ej 
iir så god, att rosen inställer sig inom 1 o på h vardera sidan 
<'111 magn. mer. , kan ej anses vara fullgod. 

I trots af dess högre pris och mången gång rätt stora svårig
het e r med kompenseringen hafva därför numera de allra flesta 
lände rs mariner gått in för användningen af Yätskekompasser. 
Till och med i det lwnservativa England, där den s. k. Thomson
kompassen så godt som uteslutande till endast för kort tid seelan 
~uwändes å krigsfartygen, har man nu börjat öfvergå till vätske
kompasser. De största svårigheterna med dessa kompasser 
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]la fYa Yarit, alt Yicl olika temperaturer, då Yätskans volym iin-

1 .• 11· si<> städse flottörens eller skifYans tryck på spelsen blir (] c • b' 

delsnm ma. Mångfaldiga hafva d e försök Yaril , som uti dessa 
]l ii n~een cl en af olika kompassmakare blifvit framställda , och 
]l vi ll-:a experiment äfven ledt därhän, att man numera kan s~iga, 
all den moderna vätskekompassen nått en hög grad af full
iindni ng. Hvad vårt eget land beträffar synes mig den, llli Yår 
mar in nu allmänt använda, senaste modellen al' G. \tV. Lyth 's 
tili Yerkning motsvara de ansprå k , som man num era har riill 
all -.;lii lla på en fullgod vätskekompass. 

l!iirmed har jag dock ej sagt, att intet å tersl å r alt giirn , 
rö r a ll än mera höja välskekompassens precisionsförmåga. 
Fön·isso å terstår ännu en h el del. 

F örst och främst gäller de lta rosindelningen. 

Dc allra första kompassernas rosor voro indelad e ul eslu - Ro sinc1el-

ta ndt· i streck; streck-indelningen har alltså tradition för sig nillgen. 

och tm·de äfven allt framgent , då den kanske är oupplösligt 
!'ö renad med begreppet >> kom pass >> , komma all, jämte grad
imlt>ln ingen, bibehållas å kompassrosorna. När emell ertid rosor -
Ila med bibehållande af den ursprungliga streckindelningen iifven 
började u ppgracleras inom h va r je k ntdrant från 0° till 90° , 
dröjdL• det ej li.inge förrån gradindelningen, särskildt p å krigs-
l'a r l~gens kompasser, r yckte fram i första lede t d. "· s. niirmasl 
rosens periferi, och rorsmannen fick börja Iii ra sig styra >> p;l 
;.:rad t> n>> . På grund af emelle rl id el e ganska förargliga bes Y ä r 
oeh fl'l 6ikningar Yid kursers och pejlingars rättande och siil -
la ndp o. d., som den trånga gradbeg6insn:ingen , kan mnn siig:~, 

ti ll l'tH las t 90° ofta föranl edde, h ar man uti en del Hind e r nu 
hiirj:~t öfvergå till en gradindelning fr ?m 0 ° till i\60° . Tyskland 
Yn r dii rY id föregångslande t, ly här infördes denna nya grad e-
ri ng i slutet af 1890-talcl. Det goda exemple t smittade, och 
r. Il . ii r 360° -indelningen faktiskt införd uti Hollands, Norcl-
anwrikas Fören ta sta ters, Belgien·s, Italiens, Österrike-Un gerns 
ll1 nrinc r , och i Danmark har man, p å grund af ekonomiska sk}il , 
l'iir all ej på en enda gång bchöfva anskaffa nylryck af rosor, 
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deviationsjournaler m . m., infört denna nya indelning ännu 
så länge vid sidan af den gamla. 

Det torde inför detta auditorium vara obehöfligl alt fram. 
draga alla de goda skäl, som tala för , att äfven vi å marinens 
fartyg skola ingå för :'360° -indelningen. Min tro är, att saken 
för oss endast är en tidsfråga, möjligen, likasom i Danmark, 
föregången af en öfvergångsperiod, men :.inga verkliga skäl 
för bibehållande af kvadrantindelningen intill 90° synas mig 
föreligga. Att saken ej å alla Jwndel'sfl'ottcms fartyg är så lätt 
genomförd inser jag väl, sälänge som vi dels bibehålla vind
rosorna i streck å våra sjökort - å de franska och italienska 
sjökorten angifves missvisningen sedan lålng tid tillbaka af 
endast ett missvisnnde nordstreck här och ]war å korten, och 
jag har sett ryska kort där missvisningens storlek endast slått 
:mgifven m ed skrift, hvilket senare dock torde vara väl spar
"amma upplysningar - , dels det finnes befälhafvare, som al
drig upphandla andra kompnsser än dem, som hafva streck
indelning u ti rosornas periferi. Min öfvertygelse är dock, aU 
~ifven bland handelsflottans män deras antal lätt är räknadt, 
som ej inse fördelen af 360° -indelningen. För dem, som ännu 
hålla på streck-styrningen, vill jag blott påvisn, att en ångare, 
som har framför sig en kurslinj e på vid pass 580 distansminuter, 
kommer, om felet i styrning uppgår till l o , h vilket knappast 
kan undgås vid streck-styrning, ända till 10 distansminuter på 
den ena eller andra sidan om sin destinationsort! Hvad detta 
å ter i längden betyder uti kolåtgång, tid och - pengar be· 
höfYer ej särskildt påpekas. 

Rosför sto- ::VIan har dock ej enbart stannat ,·id att göra kurssättningar 
ring. och rättelser bekväma och praktiska; äfven för rorsmannens 

del föreligga goda förbättringnr på J.-ompasserna. Härvidlag 
synes det vara England , som går före . Till följd nämligen af 
de stora skakningar, för hvilka kompasser på upphöjda kom
mandobryggor å snabbgående ångare eller på krigsfartyg med 
snabbskjutande, svårt artiileri äro utsatta å ena sidan och de 
ofta förekommande små girarne å den andra, har behofvel 
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. f en kom pass gjort sig kännbart, hvilken med ringa tröghet 
~~ö renar fördelen af en lätt och rask orientering .. d. ~- s. möjlig
···ör rn has tig och på samma gång noggrann aflasnmg af rosen 
7ran r orsmannens sida. På gnmd af dessa ofnständigheter 
Jwf\'a tvenne nya kompasstyper, nämligen Ldrd Kelvin's, af 
Comm ander Chetwynd, föreståndare för det engelska amirali
tetets kompassaJ:delning, förbättrade kompass, hvilken typ nu 
iir anbefall för de nya slagskeppen och slagskeppskryssame af 
Dremln onght-klassen, samt Dobbie's patenterade kompass, huf
yuch.ddigen afsedd för handelsångare, funnit allmän marknad 
i Englan d och säkerligen äfven utanför detta land. 

Che twynd's förbättringar å den kända Kelvii -kompassen 

besl ~\ lmfvudsakligen i följande: 

Rosen har vid pass en tredjedel mindre diameter än skålen. 
En li ten tunn slaf, hvilken sträcker sig från skålväggen till 
roska ntens omedelbara 1l11ärhet, ersätter :styrstrecket, hvilken 
ww rd ning har den fördelen m ed sig, att ett para1laxfel vid af
liisnndc t knappast ~ir möjligt. Ett, omkring en harizontal axel 
1ridha rt, förstora nde prisma återgifver bilden af styrstrecket 
cll r r r ät tare styrnålen samt en del af gradindelningen till ön
skad h öjd. Rosen är försedd med två, i olika färger hållna 
grn dindelningar, af hvilka den ena är omvänd, för att på den 
reflekte rade bilden möjliggöra en lätt afläsning. Rosens npp
hiingn ingsanordning består af en: liten safirhatt, som upphiires 

af l'n eridiumspets. 

.-\. tl, såsom h~ir ~ir g,jm·dt, förse styrkompasser med förslo 
nt d a l'liisning måste ovilkorligen: betecknas som. en afgjord för 
biit lring. Prismals förstoringsgrad motsvarar en rosdiameter 
nf G! cm., hvilketmöjliggör, att äfven mycket sm å afvikningar 
fr an k ursen kunna lätt iakttagas. Prismat, hvill<el befinner 
si~ inuti skålen i ett litet vatten tätt hus , rätt öfver styrnålen , 
kan n idas omkring en horizontal axel, hvarigenom afl~isningen 
fiir oli ka stora rorsmi1n underlättas. För balansering af kom
pass-skålen, då styrprismal är uppsatt, är på den motsatta sidan 
:tnhrak l en liten motvikt. 

Kelvin
konl.passeri. 



Dobbie's 
kompas:;. 
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· ·· Dobbies' · kompass· liknar den tyska Bambergs-kompassen 

däri, att den är förseeld m ed en elastisk botten, som skall för

hindra uppträdande af Iuflblåsor. Välskan består af l del ren 
alkohol mot 2 delar clestilleradt \·a lten. 

För alt så myc ke t som möjligt minska trögh eten, är rosen 

upphän,gd på ett himligen stort afstånd från skålens botten. 

Liksom hos ·den nyssn~imnda förbättrade Kelvin-kompassen är 

:Uven hos cl ,enna kompass rosperiferiens afstå ncl p å en tredjedel 

::If roscliametem från skålviiggen, lwilket skall åstadkom ma, au 

YäLskemassan, so m Yicl en \Tidning af kompassen , på g rund ·af 

;1clhäsioncn och trögh e ten , inflyter mest slörande på rosen, ej 

skall d ellaga uti \Tidningen. Rosens fri k tio n i vii tsk an ned

bringas till ett minimum därigenom , att , i sl. f. den vanliga_ 

ci rk elskifvan, hloll en ringremsa anY~indes såsom ros . 

Jämförande försök h a fva YisaL, alt, vid en sådan anorcl

ning af rosen Y id en; k ringvridning ~1f kompassen 360° under 

eLL tidsförlopp af 6 sekund er (!), det 's. k. kringsv~ingningsfelet 
uppgick endas t till 2° mot 4° ,,, hos en tidigare modell ntan 

dylika rosanordningar med lika stor kring\Tidning, m en under 

l'lt tidsförlopp af 96 sekunder, en precisionsförm åga , som man 
måste anse be und ra nsYi.i rd. 

Till jämförelse kan jag nämna, att , för all. taga e tt exem

pel ur högen , en af dra, såsom mycket god ansedd kompass. 

med e tt magn. mom . af 55,, 0 mill. G. E. visade vid normal rikt

kraft e tt kringsvängningsfel af 2° på 8-±s och l o pt\ 240s. Vid 

till O,o H försvagad riktkraft voro felen resp. ;~ o oc h 1 ° ,2 , allt 

vid en kringsv}ingning af 360° . 

Alldenstund uppgift om riktkraften Yid för sök en med den 

engelska kom passen sa knas , får man väl an Laga a 1 t densamm:t 

\·ar normal. I molsall fall s~' n es mig saken: näslan otrolig! 

P å grund af den förminskade gradindelningen , iir Dobbies' 

kompass försedel med en större spegel , på h vilk en äh·en styr-

5trec ket befinner s ig. Fördelarne af denna amisningsme tod 

hestå däri , a lt förstoringen J.-an väljas efte r behag, och en öfver

nns trängning af ögonen , såsom det vid förstoringar geno m linset· 

1.-nn förekomma, alld eles ~ir utesluten. 

- 2B3 -

Kompassrosens belysning sker här, såsom hos alla nyare 

k om pass-s y s lem, und er i fr å n. 
J) obbies' kompass lär belinga e tt. pris af 25 :'t 35 pund slerl. 

])e l ~ir emellertid ej allenast å t. hiijandet af kompassens 

mekaniska egenskaper man und er sena re tid oförlntlet arbeta t; 

iifven dess mognefiska ege11skapers fumindnin:g har varit förc 

mål l'ii r lifligl intresse. De hos viiiskekompassen ofin förc 

kom ma nde s. J.- . sextanteila och oktanteila störningarne, hYilkn , 

på gr und af dess okontrollerharh ct, äro så fiirargliga magneti

ska k nomen , fingo uti förra å rsbe6 i tt elsen sin förklaring tillika 

med !Jcskrifning öfver de s~i lt , hYarpå dessa fel kunna Hpp-

tii ckas . Felen elimineras genom anordnande af rosmagne tnn:t 

p:'\ liimpligt sä tt uti kompassens n ålsyste m. Magne ternas pol

\·in kla r ell e r vinklame emellan \' Cr tikalplanen genom polcrn;t 

och kompassens cen trum och verlikalplanel uti kompassens 

, !30°-linjer-

nord - sy d genom samma centrum spela h~'irvid en stor rol , 

i det a ll, t'iir att nålanordningen skall anses fullgod, summan 

ar hn 1rje nålpars polvinklar skall vara 60° . Om allisa en 

kom pass är försedel med 2 par n å lar och lwarje nålpars pol-

rin kla r i.i ro t. ex. resp. 11 ° ,, oc h -!8 ° ,,, ~ir nålanordningen rikli ,!.!; , 

och \ il ko ret för de s. k. »30° -linje rna >> anses Yara uppfyldl. 

l liinnecl äro dock ej alla dc magnetiska svårigheterna i.if

IC l'\ un na, Ly det å terstår iinnu all placera kompassen om hord 

och diirs tädes ofta uti ett magn e liskl Gilt. som iir så ogy nnsamt , 

flll kompassens rik tkrnfl n edgår till endast en bråkdel af d en 

Hrsn r ungliga . För att dels n1 ol:verka elylika minskningar .1i 
ri k tkra flen, dels ock nedbringa deviationerna till rimliga och 

för lt: tYigering be].-\·~ima belopp, giill er det alltså att 11li kom - .; 

passpla tsens magnetiska fiiiL inröra andra och mot sa lla magneti -

ska kraf ter. Och h~irmecl ~ir jag inne på magnetkompassens 

koll! fil: llsering, h vilken oändligt vik Liga proc ed ur 111 i n u l idens 

str idsfa rtyg från »Supcr-Dreadnoughts » ned lill unclervallens

ha tanH' kan vara ytterst svär alt fyll estgörande utföra. 

n a. >), 

Bclrii. ffande då den s cm ici rk u hi ra kom penseringen har ma n D en semicir

i a ll mii nh e l brukat anbringa Jå ng- och tvärsk epps magn e terna kulära. kom
p ensermgen. 
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i eller i närheten af vertikalplanen lång- och tvärskeppsvägan1e 
genom kompassens centrum, med iakttagade af att ej komma 
närmare kompassrosen iin två och en half gånger en kompen. 
sationsmagnets längeL Emellertid har prof. Dr. H. Meldau 
Bremen, uti en artikel i »Anna leiH påvisat, alt, ehuruväl kom~ 
penseringen väl kan pmktiskt laget uppnås genom alt placera 
magneterna så nära som möjligt till vertikal-planen genom 
lwmpassens centrum, så är denna kompensering först då te01·e

Jiskt riktig, när magneterna komma på sådana harizontala af. 
~tånd från dessa ver tik a lplan, all de motsvara en fjärdedel af 
magneternas längder, >> LY >>, siiger prof. M€lclau, »då komma 
deras poler alt ligga uti plan, som äro lagda genom ver tikalen 
och bilda vinkel af 30° med lång- resp. lvärskeppsplanet, och 
magneternas verkan är fullständigt fri från sex tanteila störnin
gar, iifven om rosens nålanordning är mycket dålig och man 
går tämligen nära rosen med magneterna. >> 

p' 

C' 

Fzg.f 

.... ..... 
..... 

30(' ........ p 

H vad prof. M elda n härigenom åsyftar är troligen, alt, 
med den städse gällande kompenseringsprincipen »lika mot 
lika >>, för kompensationsmagnetens del äfven uppställa det 
för rosmagneterna gällande viikoret om >> 30 ° -linjerna », och 
huru hanr kommit till jllSt fjärdedelen af magnetläng
derna kan möjligen få sin förklaring genom vidstående figur, 
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där L = längden af t. ex. en tvärskeppsmagnet, P, P' = 
acrnetiJOlernas lägen, hvilka antagas alltid ligga på vid pass 

)11 • t) 

1 ; 1 ~ af magnetens längd från ändarne, vinke~_n emell~n de 
-tänk ta vertikalplanen = 30° och a = det sokta afstandet. 

Då blir a= 5 / 12 L X tng 30° = 0,'14 L. 
Något matematiskt bevis för den , af M. framkastade hypo

\esen om frihetsgrad från sextantella störningar genom dylik 
·fln ordning af kompensationsmagneterna har dock, mig veter
ligt , iinm1 ej vari t offentliggjordt. 

Eft er att hafva för elen kuadrcmtelln kompenseringens del, 
]1\·iJkcn kompensering, som bekant, fullgöres genom att uti det 
jordmagnetiska fältet införa mjuka järnmassor af motsatt slag 
som dem, hvilka försvaga riktkraften och orsaka stora kvadran
iella deviationer, på flerfaldigt sätt genom anviindandet af s. k. 
int en site tsmLZifiplikatorer sök t mångdubbla kompassens rik t
krafl, \ror jag mig, genom studium af elen utländska literaluren , 
hal\a fu nnit, att dylika intensitetsmultiplikatorer, hvilka aldrig 
hos oss varit på allvar införda, numera, om jag så får säga, ej 
liingn· ä ro »moden1a », utan torde man för denna deviations 
ko mpensering hufvuclsakligen lita till de vanliga s. k. D-sferer
IW . Dessa sferer äro ~i.fven, på grund af dels den hitthet hvar
med kompenseringen utföres, dels den frihet från oktantella 
stöm ingar vid goda nålsysten de erbjuda samt slu tligen äfven 
deras fi irmåga aLL kunna bortskaffa en del a[ krängningsdevia
lionen, synnerligen lämpliga kompenseringsmedeL 

E mellertid har det, i och med byggand et af undervat
len shala rue, börjat yppa sig stora svårigheter, alt med dylika 
sfern, hvilka, på grund af det å dessa farlyg vanligen fram 
lriid ande relativt ,stora värdena på koeff. D, måste vara an
se n li~on stora, 11ppnå önskad effekt. Del å dessa h å lar så 
sparsam t tillmätta LZtrymmet tillåter nämligen helt enkelt ej 
an ,ii ndning af stora D-sferer. Man skulle helt naturl igt vara 
höj d fi ir del antagandet, att de nwgnetisku l"örhållandena å 

ko111 passplatserna uti undervattensbåtarile äro så invecklade 
och ogynnsamma, alt en fullgod installering af kompasserna 
l' 'i.PinpelYi s uti tornen: ej gerna skulle Yar möjlig . Så iir enligt 

D en kY;td
T;tntella 

kompense
ringen. 
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mitt förmenand e em ellertid ej ails fallet. Atminstone ej n li de 
1 ·· 1. " . n 
~P: .. nan~ .. Igen van1 2. klass-båtar, ombord å hvilka jag haft 
Lill~alle . ~o.ret~ga noggranna magnetiska mätningar, Ly dessa 
hatva glivit v1d handen, a lt, ehuruväl deviationerna ~i ro ganska 
stora, så ~i ro dock koeffi cien terna fullt normala, ja d en så 

betydelsefulla koefficienten jför medelriktkraften eller i. H upp

tr~ider vid undervaltensgång, då förhållandena böra vara solll 
m est ogynnsamma, med så hö~om värden som O . ;l O _ Ne · ..._, ._ . '~ ( 'B:•· ] 

svårigheterna ligga uli del knappa utrymmet för den k,·adrm~ : 
lella kompenseringen. 

Då lösandeL ::lf detta problem är så pass aklnellt , att frå
gan om anskaffande! för und ervatlensbålarne af de så oerhördt 
dyra kompass-gyroskopen på allvar dry fta t s, är jag öfver 
lygad om, all de ä härvarande varf gjorda försöken till proble
m e ts lösning hvad var marins U.-båtar hetriiffar ska ll k unna 
påräkna au d itoriels intresse, h varför jag uti ·sam manfattad 
form skall redogöra härfiir. 

E fter att förgäfv es hafva , sedan D-sfererna visat sig otill
räckliga, anv~indl. D-korrektorer af såväl mjuka järnkiiHinga r 
som mjukjärnscylindrar - m ed de senare erhölls den störs ta 
verkan em edan något öfver h alfva D-värde t kunde bortskaffas 
- b es löt jag för söka en kompen ser ino- som en oå no· trolicren . ::_-,, b b' . b 

p ~'\ 1880-talet, försöktes af öste rrikaren Florian. I st. f. a tt in-
föra vanliga D-korrektorer uti det jordnwgnetiska fället införde 
niiml igen Florian en liten, troligen tunn och smal, mjuk jä rn
hit uti d el rosmagnetiska fället, elym edels t åväga bringande en 
induktion ul i det mjuk a järnet, h vann ed kompa ssen k unde 
kompenseras. Med stöd n f d enna p rin cip hafva landobserva
tio ner uti varhels kompassu nclersiiknin aspavilj.On "' " J.orls med b . b ;:"'), 

»D-stafvar ". små mjuka sta fvar , s. k . D-strrfuar, af olika dimensioner. Tre 
typer kommo härvid till användnin g, niimligen D-stafvar af 
parallellippipedisk form om resp. 80, 100 och 110 mm. liingder, 
resp. 20, 25 och 27,, nun. bredder och 5 mm. tjocklek . De 
gjorda försöken hafva Himnat så p ositiva r es ulla t, attman uta n 
tvekan ,·ågar påslå, atl detta kompenseringssäll af den k va
drantena de via tion en väl skall lämpa sig å våra tmdervattens
håtar och j u st å dem, emedan de ej u L i n ågon niimnuärd grad 
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ku nWl tänkas skola förändra el en magnetiska breddgrad, där 
de l;; om ma alt företrädesvis operera. 

Kompenseringens teori är följande. 
Om man inför en liten b it magnetiskt mjukt järn uti del 

rosmagnetiska fält et vid en kompass d. v. s. utsätter järnbiten 
för in duk tion från kompassens m agnetnålsystem och detta 
·nålsys tems magnetiska moment är så kraftigt, att det öfver
väger de n jordmagnetiska induktionens verkan uti del mjuka 
jä rnet så, unel er förutsättning af .sym m etri såvä l hos den 
lilla jii rn bi len som uli hans harizontala st~illning till rosmagne
terna, uppväcker denna järnbit, om den lägges [ \·~irskepps, en 
negal i,· ln·adrantell deviation och lagd långskepps en positiv. 
fen omenet har sin grund däri, att uti järnbitens mot norr 
rik ta de ända ständigt en bld magnetisk pol blir inducerad i st. 
f. en rö d , som vore en fö ljd ifall jordmagnetism ens horizontal
intensite l !"inge öfverhanden. 

N 

N 
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. Antaga vi nu, att den okompenserade kompassen ombortt 
llll följd af fartygsjärnets inverkan har en kvadranten deviation_ 

a f maximistorleken + D, så skall, vid kompenseringen den 

lilla järnbiten eller D-stafven, som vi kunna kalla honom län·o·'s 
' t:l5 ct 

tvärskepps öfver eller under kompassens centrum i horizontal-

pl-ane t. Han o rsakar då en kvadranten deviation af maximi

storleken - D och kompassen är kvadrantelit kompenserad. 

Förloppet blir såsom vidstående diagram visar. Såsom det af 

riktkraftsdiagramm et framgår blir riktkralten ökad i alla kva. 
dranterna. 

Naturligtvis finnas h är såsom vid all kompensering vissa 

laga r och försiktighetsmått a lt beakta, men hvilkas utvecklin a 
tl 

och förklaring ej rymmas inom ramen för denna årsberättelse. 

Hvad som emellertid kan påv isas är, att såväl kompassens mag

netiska moment eller m åtle t på rosmagneternas fältstyrk-a som 

själfva nålsystemet ~iro synnerligen viktiga faktorer vid denna 

kompensering. Uti den senast patenterade modellen af G. \V. 

Lyth's tillverkning anser jag, a ll döma efter resultaten , att full 

garanti därvidlag finnes. Vid Undersökningarne nämligen om 

frih etsgrad från oktanteila störningar erhölls ej högre H-Y~i rclen 

- ur formeln å = H. sin. 4 , , - än 0°,o(i, hvilka försök om

fa ttade 4 st. nya Lyth-kompasse r om varierande moment. Vid 

observationerna i delta hänseende användes s. k. »D-k ors» 

af motsvarand e dimensioner som resp . D-stafvar och efte r en 

analog princip, som beskrefs i förra årsberättelsen . 

Allelenstund de t magnetiska fenomentet vid denna kompen

sering blir en kraftmätning em ellan å ena sidan kom passens 

m agne tiska mom ent å den andra å ter den jordmagnetiska 

h orizont-alintensite len , så kan den kompensatoriska verkan af 

en D-staf ej gälla å skilda m agnetiska breddgrader, alldens tund 

horizontalintensite ten förändrar sig m ed denna, men kompas

sens magn. m om. enelast långsamt m ed tid en. För LYe!11W 

skilda orter blir i själfva verket den kompensatoriska verkan 

rnnvänclt proportionell med styrkan hos det jordmagnetiska fäll , 

uti hvilket kompassen befinner sig; att uti detta senare måt t 

rik t kraften om bord är en in legrerand e fak lo r är sj~i l ffa ll et . 
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N{en jus t genom vetskapen om d etta r elationsförh tl.Uande böt

det ju för navigatören vara en enkel sak att .under resan då och 

då efterkompensera sin kompass . 
Detta kan dock för m ången vara bekymmersamt nog, och 

iir det min tro, att man häri kan söka skälet, hva rför denna 

kompensering, hvilken m a n, såsom jag redan omn~imndt, mera 

såsom experiment spårar någonstädes uti slutet af förra å r 

JJU ndrade t, m en sedan ej alls å terfinner bland nyare tiders kom 

pa.ssanordningar, kan man säga blifvit bortglömd>) Troli 

gen rakade den bland sjöfolket r edan från börj·an i misskredit 

just på grund af dess besvärlighel vid långdistansseglingar. 

A.t t den alltså nu gör sig påmind torde m ed all säkerhel 

vara den lämplighet och den bekvämlighet den erbjud er vid 

dessa nutid ens krigsverktyg, hvilka vi benämna undervattens 

båtar. Den så att säga r ent af tränger s ig på en justeringsman , 

som m ed sina stora sferer i hand står mak tlös uti det knappa. 

utrym met å en undervallensbåt ! Och att den tl. dessa fartyg , 

liksom äfven å våra öfriga torpedfartyg, erbj uder stora fördelm

och möjligheter, den saken torde ej kunna betviflas. 

.Jag läste nyligen uti en fransk tids krift, att m a n: å franska 

mar inens torpedfartyg nu börjat införa kvadrant-kompense 

ring m ed D-stafvar; om man äfven i andra länder fästat upp 

märksam heten å saken ifråga känner jag ej> ) 

Om man betänker, att en in:slallering med D-s lafvar kom 

mer att belöpa sig ti ll omkring 30 kronor pr lwmpass, högt 

räknadl, och att ett enda kompass-gyroskop bet ingar i pri s 

25,000 tyska riksmar k , göra sig, synes det mig, r eflektionerna 

själ fva, huruvida tiden för oss redan nu är inn e att kasta oss 

i armarna på det ännu så länge i k rigstid opröfvade gyroskapell 

.Tag hade tänkt och hoppats att vid detta tillfä lle få säga 

en del om krängningsdeviationens kompenseri ng vid vätske

kompasser i allmänhet och vid sådana af starkt magnetiskt 
111 0lllent i syn erhet, då jag nämligen tyckt mig finna och äh·en 

seu genom artiklar af framstående vetenskapsmän, a l l ----" ·:<") Enligt hvad jag emellertid under häftets pressläggning sport, 
hw D-stafvar användas å ett par utländsk a mariners torp edfartyg. 

FöTf 
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mycket är att göra uli denna sak , hvilket skulle kunna 
tillämpas med kompasserna å våra pansarfartyg, men, allden. 
stund frågan om kompassförhållandenas ordnande å våra un. 
dervattensbåtar gifvetvis trängde sig fram uti förgrunden, har 
jag m åst lägga studiet af krängningskompenseringens bättre 
ordnande åt sidan, men1 hoppas få till fä lle att, om ej precis i 
form af ~"trsberättel se, härtill återkomma. 

Synpunkter Emellertid vill jag nu begagna tillfället att uti några korta 
Jör kompass- drag siika göra en sammanfattning af h vad som i första rummet 

förbättrm- .. ·· t ·· l ·· · el t• 1 1 ·· t J k · · 
g aT. 

ar att gora or 10.Jan et a c e s va s 'e ·ompassens precisiOns-
förmåga, dels kompassförhållandena i öfrig t å nutidens krigs
fartyg, och då särskildt med tanke på våra egn:1 förh å llanden, 
niimligen: 

l) införandet af 360° -rosen, 
2) förstoring af styrstreck och . :1fläsning, 
3) cell kompenserings förbättring, 
4) iorclningsställandet af bek väma devieringsbanor å sta

tioner, där elylika ej finn:1s, vare sig genom byggda eller natur
liga märken, 

5) trägen och noggrann kontrullering af restdeviationerna, 
hvarvid anteckningars förande särskildt å Undervattensbå tarne 
iifYer elektriska strömstyrkor m . m. skulle i -hög grad befordra 
knnskaperna om kompassens funktionerande vid alla tänkbara 
fall, samt slutligen 

6) möjlighet för en 'val,en och intresserad navigeringsof
ficer at l kunnu utnyttja alla tillfällen för kompassobservationer, 
hvi lk et måste medföra deflek lorns obligatoriska införande om
bord, i all synnerhet å torpedfartygen. 

Deflektor. Detta i plmkt 6 nämnda lilla instrument eller deflektor!l 
inramas alltså inom kompassväsendet Vid upprepade tillfäl
len har jag påvisat hvill;:en stor nytta en navigeringsofficer kan 
hafva af en deflektor, och jag vill äfven nu unclerstryl;:a detta. 
Helt nyligen är för sjöin strumentförrådet i Karlskrona inköpt 
en ny sorts deflektor, där magneterna ligga harizontalt i mot
sats till den Clausen'ska, där de stå vertikalt. Den nya mode!-
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ten gru ndar sig på samma principer som den Clausen'ska , 
all tsa på tangentd efleklion, är praktisk, enkel, lättskött och 
rchtli d bi llig. 

E tt ny tt instrument för uppmälande af hufvuclsakligen In strument 

vät skekompassers magnetiska moment har under å ret blifvit för miltande 

installe rarit uti kompasspaviljongen å Karlskrona varf. Den af magn. 
mo m . 

iir fii r ett pris a t· 630 kr. gjord af firman: G. vV. Lyth, Stock-
twl m, och grundar sig på sinusde[fektion, hvilken metod ger 
säkrare r esultat än den å förrådet förut använda primitiva ap-
par:tle n för tangentdeflek t i on. 

lnnan redogörelsen för kompassväsendels nuvarande stånd- Kompa sslag. 

vunkt afslutas , anser jag mig böra omnämna de sträfvancl en 
inom Yårt land atl söka få till stånd en s. k. kompasslag', h vilka 
nti sa YiiJ tal som skrift under det gångna året kommil till synes. 
Störsl a flertalet af de mera framstående bland sjöfartens måls -
mii n inse iifven säkerligen behofYet af atL garantier finnas för 
:1tt Pt t fa rtyg är försedt med en god kompass. Det är därför 
lörYan ansvärd t i sanning ,att ännu så Ii le l i de tta hänseende 
gjo rts hos oss . Det synes mig nämligen vara fullt ut lika vik-
ti gt , a tl fartygets kompasser äro justa och pålitliga som a tt 
L ex. lanternorna fungera oklanderligt, hvarom lagbestämmel-
'l'r t1Pl t n yligen utfärdats! Här vore väl om någonsin en on-
led ning fö r, föreställer jag mig, försäkringsbolagen att söka 
astadk omma en ändring till det b~iltre, ty ~i fven om uti dess 
premie -klausuler Yillkor om sjövärdighet m . m. torde vara in-
rym da, så är det tämligen svårt kunna konstatera kompasser-
n::t s skick, för så vidt ej mera skärpta bestämmelser härutinnan 
fin nas. För den, som har erfarenhet af kompassjusteringar 
·nch det ti llstånd uti hvilket kompasserna på ett fartyg mången 
gang k unna vara, bör det stå tämligen klart, att en hel del 
strandningar och haverier nog få skrifvas på kompassens konto. 
'' Fh·mfön , fr ågas det, >> inträffade den: eller den olyckan ?» 
>> Jo , sYaras del, >> därför att kompassen visade fel!>> Javisst! 
J\ompassen Yisade fel! Det skälet har man otaliga gånger hört 

1'irlskri ft i Sjöväsendet. J 6 
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såsom orsak till fel i LestickeL Men lwarför kompassen Yisade 

fel, de t har man ej lika ofta försport. Månn e ved erbörande 

iignat lillräcldig omsorg om de lta så viktiga , ja, jag vågar pås tå, 

allra viktigaste ins trument ombord ? Är kompenseringen r iktig 

och deviationen ofta kontrollerad ? Det kan nog inträffa att 

samvetena ej äro så alldeles klara i dessa hänseenden . Därför 

skulle mycke t godt kunna åstadkommas genom en kompass

lag, och Yiil YOre om denna ej lät myck et längre vän la p å sig. 

Kikare. Sedan några år tillbaka förekomm er förutom clubbelkikar-

ne och Iångkikarne den så moderna prismakikaren äfven å ma

rin ens fartyg. Då jämlikt r eglementets beslämmelser de t ålig

ger hvarje sjökommenderad officer att ombord medhafva sjö

kikare , Yar det i form af privategendom som prismakika ren 

J'örst uppenbarade sig å våra fartyg. Sedan har det af K. Ma

rinförvaltningen föreskrifvils, att å en del fartyg ett visst antal 

elylika kikare skola ingå såsom inventarium uti styrmansupp

börden. 
På grund häraf anskaffas numera för flottans fartyg tre 

slags kikare , llämligen dubben·ikare, rångJ..:ikare och prisma

kikare. 

För }war och en af dessa kategorier finnas noggranna, af 

Marinförvaltningen u tfärdad e bestämmelser, dels a111gående sä l

len för undersökning af de optiska egenskaperna, dels ock 

beträffande de gränsvärden en för sjöbruk afsedel kik are får 

nedgå till i hvad som angår denr definierande förmågan, fö rsto

ringsgraden och synfältets storlek . 

H vad prismakikare be träffar äro särskilda apparater för 

dylika kikares undersökning så nyligen upphandlade, alt de 

iinnu ej hunnit lagas uti bruk vid stationernas sjöinstr ument

förråd , hvarför en beskritning ej kunnat medtagas uti denna 

årsberättelse. 
Angående dubbel- och långkikare åter finn as sätten för 

deras und ersökning och viikoren för deras godl<ännancle att 

läsa uli »Bes tämmelser för sjöinstrument- och sjökarteförråclets 

handhafvand e» . 
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E j a ll enast på grund af dera s olika k ons truktion , utan 

ii fn 'll till följd af de l. olika bruk , till hvilka d e ~iro afsedda, kan 

nw n nu a lltså särskilja kik~une uti tvenn e grupper, nämligen 

panliyn s jökiknre. till lwilka vi r iikn a dubbel- och Jångkikarne, 

sam t tJrisnwJ.:ikure. 

Olikh e terna uti de tvenne gruppernas konstruktioner fram 

gli enklas t och tydl igast af n edanslående figurer , af Jwilka 

rram4a, a ll de vanliga sjökikarne bestå a f e tt sys lem enbart 

linser, und er d e l att prismakikarue utgöra en kombination ar 

JinSl l. och prismor. 

_l å?Z!J-kdraren : 

Pr z:Sma-,h.fa r f'~&: 

p 

Den förra konstruktion en torde vara så allmänt känd atl 

.iag lwlt och hållet kan förbigå elensamma men vill i s tälle ~ uti 

några korta drag klargöra prismakikare;1s grundteori . 

Fi\r omkring 60 å r sedan framkastad e en fysik er - jaa 
lror J . . · ::, 

l<tn s namn Yar Porro - , alt man skulle kunna konstruera 

l'lt ll'!Psko p, alltså e tt fjärrglas , där b ild en fås omvändt uti 

(~k ul:~ret, genom alt m edelst ett dubbelsystem af speglar tvinga 

IJu sbJ!den först bakåt och sedan fram å l i tuben och på så sätt: 

l'rhålla det vanliga teleskopets synfält och för slorinctar uti en 
dnhJwtl·· k t·· el. ~ o o 

' l a res an:g · p~t samma gang som bilden blef r~ittväncl. 
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På grund af att de t i b r u k varande glaset och metoderna 
för dess bea rbetning ännu ej hade n ått erforderlig fulhindn ing, 
]mnde dock ej förslagsst~illaren 11Lveckla uppfinningen , utan 
}ir det förs t på senare år, som fl ere optiska firmor lyckals pro
du cera goda kikare af detta slag. Den önskade r eflektionen 
sker på rätvinklig väg m ed elst prismor p å sä tl figuren visar; 
där en vanlig kikares funktioner synes fullgjorda af en objektiv
och en okularlins med hjälp af tvenne mellanliggande prismor. 
Prisman P omv~ind er strålame vertikalt och prismat P' omvän
d er dem sidovägen, och sålunda erhå ller bi ld en elen erforder
liga ställningen innan den ses uli okularet. Prismorna äro rät
vinkliga och omsorgsfullt gjorda a f särskildt glas. Jenaglase t 
lär till följd af dess renhet och färglöshet läm pa sig utmärkt 
framför alla andra glassor ler . D en på så s~i tt e rhå llna försto
ringsgraden k an uppgå till så stora värden som 12 diameter , ja, 
i n ågra särskilda fall, ända till 25 diameter . Den för vanligt 
bruk afseelda prismakikaren har omkring en 8 gångers försto
r ing, allden:sluncl den mycket höga för storingsgraden ej lämpar 
sig hos ett instrument, nfsedt att h ållas i h anden. 

Jag nämnde, all de tvenne grupperna kik are ~i fv en äro 
olika till bruket. Om man nämligen betänker, atl ett instru
men L, som ofta långa st under måste hållas för ögonen , under 
det all dessa kanske än y Uermera skärpas för att kunna ur
skilj a eller u ppsöka ett föremål, är baser adt på skarpa prismor, 
må~Le i längden ögonen blifva alharsam.t ansträngda, hvilket 
åter torde hafva till följd, att för ett fångvarigt navigeringsbruk 
prismal<ikaren ej kan vara för ind ividen nyttig. Att elen dä r
emot för en helt. kort sluncl, såsom t. ex . vid observerandet af 
nedslagen vid en artilleriskjutning, då den klart och skarpt 
bringar föremålen närmare ögat, h ar en stor och berättigad an
vändnincr torde vara sj"älffallet. Under skymning och mörker 

b . b 
lämpar sig ej häller pri smakikaren , ulan är el en vanliga du -
belkikaren härvidla!l fortfarande bästa naltkikare. 

u "6 

Då det med kikare alllid är, om jag så får uttrycka I111o' 

något individu ellt, ä r det måhända svår t att uppdraga någrl:l 
hestämda gränser för användningen af del ena eller andra s!ft-
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rrel kikare , utan har jag med de l sagda blott velat framh ålla , ,., 
:1 tt en person , som möjligen antingen' h elt Yant sig vid prisma
ki knre n eller, som, e fter alt und er några ögonblick hafva sett 
,,en om en dylik kikare, plötsligt kastar en va nlig dubbel-
" u 

ki kare fiir ögonen, ej bör skoningslöst utdöma denna senare, 
ly del kan väl hända, att just denna samma vanliga dubbelkikare 
iir ett, uti optiskt hänseende och i sitt slag förstklassigt instru 
men!! 

E n sex tant, försedd med vattenpass och elektrisk belysning Vattenpass
n f ha rk orset, finnes beskrifven i första häftet af ,, Annalen ,, för sextant fö r 

I astronom-191:!. nstnnnente t, som är uppfunn et af 1V. Lind/ och för-
. iska Ol·tbe-

fiircliga dt vHl Blllwes precisionsmekaniska verkstad i Berlin , ~ir 
v v st>lmningar. 

närma st afseclt för ortbestämning i ballong och på land, men 
kan iifven användas på sjön och då hufvudsakligen v id natt
observa tioner eiler und er dager för observationer med dålig 
hor izon L och blir då, enligt uppfinnarens utsago, en utmärkt 
crsiilla re för den vanliga sexlanten vid lwnstgjord horizont. 
Den ut förl iga beskrifningen på instrumentet är i öfversällning 
lillgiinglig å sjöinstrumentförrådet i Karlskrona . 

l·'r~m och nv;rl den 15. jul i 1911 har från Eiffeltorncls i Gnisttele
Par is gn iststa tion en, af den franska Bureau Central Meteorolo-grafisk a vä
gique samm~nställd depesch afgifvits, hYi!ken skall underr~illa clerle_ksbulle-
de pa Allantiska oceanen under gång till och f;·ån Europa va- tmer. 
randt• fa rtyg om v~iderleksförhållandena. Denna depe:;~h an -
s!u le'· s ig omedelbart till tidssignalen kl. ut f. m . G. M. De-
peseht•n innehåller uppgift om lufttryck , vindriktning och vinel-
styrka samt sjöhäfning fö!· sex s tatio ner, nämligen H.cykja,·ik 
( [ ~! and) , Vanlentia (Irland), Onessant (Frankrike), Coruna 
( ~pa n i t• n), H ort a (Azorerna ) och S t. Pierre- Miquelon (Ame-
rtka). Uppgifterna fiir de fem förstn~imnda stationerna h~in -
l"iira sig ti ll kl. 7t f. m., de för den sistnämnd a till kl. st f . m . 
.Stat iOJwrna betecknas i depeschen genom begy nn elsehoksliif-
\·ern a H V O C l-I S 

' , ' ' - ' . 
De häda första siffrorna af hvarje gr upp angifva luft -
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Lryck el i mm. , lwarvicl hundratalet (700) äro utlämnade. De 

två följand e siffrorna angifva vindriklmingen i s treck från 02 

= NNO till 32 = Nord öfver Ost och Syd , alltså 02 = NNo 

04 = NO, 06 = ONO, 08 = Ost, 10 = OSO, 16 = Syd o. s. v: 

Den femte s iffran anger vindslyrkan från O = st illt ti ll 9 ·= 
storm. Den sjettc siffran slutligen anger sjöhäfningen frå1i. 
O = lu gnt till 9 = ytterst hög. Depescherna fr ån Reykjavik 

och S t. Pierre-Miqu elon innehå ll a ej sjiihäfningen och därför 

blott fem siffror. 
I anslu tning till dessa sex grupper hinma s på nmligt språk 

några 11ppgifler om läget a [ h öga och låga I n fttry ck scentra . 

Den a.fslutes genom dc tre hokstäfverna BCM för att Lill

kännagifvn , a lt el en utgår från Bureau Central Meteorologique. 

Depesch ens form sk111l e fö rsöksvi s ofö6indrad bibehållas 

till den 31. december 1911 , 11\'adan n ågon ii n d ring 11 ti densam

ma m öjligerlu nu är gjord. 

Karlskrona i m ars 1912. 

Carl Lech e. 
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Årsberättelse i reglementen och förvaltning 
samt hälso- och sjukvård. 

Afgifven af ledamoten H. Lindberg . 

. -\lt s tadgarna för Kungl. Örlogsman.nasiillskapet blifYit än 
drade, så all de t vid årsberättelsens afgifnmde är mcdgifvel 
<ll l behandla endast del af elen vetenskapsgren, som är föremål 
lii r .Yttrand es afgifvande, m ås te betecknas såsom en gih·en för
del fö r ämnets behandling, och komm er jag all begagna mig 
dii ra f för a ll röra mig endast p å etl ga n,ska begränsadl område. 
Bl'L rii ffand e h iilso- och sj ul,vå rd en saknar jag naturligtvis för 
tt lsii ttninga rn e för a tt ku11na y llra mig och hä1wisar i de lt a 
ii mu e till den fullstiindiga och sakrika årsberiill else, som marin 
iil'n : rläkaren årligen afgifver till Konungen, hvarjiimt e det ta 
Yik tiga ämne of ta varit föremål för sakhtnnig b eh andling i 
T id sk r i f t för sjöviisen det. 

Reglemente iör marinen. 

Della reglemen te u tom del II iir und er omarbe tning af i 
sjiil'örsvarsclepartem entet tillka llade personer ; en om a rbetad I :a 
dl'[ har va rit utstiilld till m ynd-igh eternas yttrande. 

Den del af reglementet, som berör kustartilleri et och fäst 
nings tj änsten är i sy nnerlig t behof af omarbetning, enär nu 
gii ll and e bestämmelser, e ft er hand tillk omna a llteft ersom dc 
llt tnn il ut a rbetas , ick e hafva tillräckligt fast inböreles samman -
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hang och åtminstone för dem, som icke haha tj ~i n s tgöring vill 
ku startillerie t, äro myckel sYå ra att komma till riitta m ed. 

Det är all hoppas att vid omarbetning af r eglemen tet det 
skall lyckas att skapa enklare organisationsformer fiir tj ii nsten 
tt kustpositionerna, i synnerhel i lwad rör förh å lland et mellan 
tj änsten vid regem ent en:• och den egentliga fiistnings tjånslen_ 
För närvarande ä ro i delta afseende förh å llandena s~r nn erligen. 
invecklade. Exempelvis må crin>ras att komm endant en i freds
tid å Vaxholm och Oscar Fredriksborgs fästning förttlom sagda 
befattning iHven bes trid er tFinsl såsom artill e ribe f~ilhah·are och 
~äsom chef för Vaxholms kustarlilleriregemen te. Annu egen
domligare ter sig såda n anordning i de m in d re k u si p o s i l ioncrna 
Alfsborg och Fåriisund , d~ir i en. och samm a pe rson iiro sam
manförda befattningarna p o si lionsbefälhaha re , n r t illeribefäl
h afvare och delachem enlsbe f~ilhafvare. Om också i militärL 
hi:inseende de sålund a komplicerade befiilsförhålland ena icke 
föranleda alltför slora svårigheter, så inv er ka desamma y llerst 
hämmande på möjligh eten all ordna den ekonomiska ljiinsten 
efter klara linjer m ed klart utstakade och r edigt heg6insade· 
verksamhe lsområden för de olika funktioniircrna inom elen. 
ekonom i ska förvall n i n gen. 

Den Yiktiga frågan om d et praktiska utiifYnml et af kom
m endantskapet i fredstid i Vaxholm och Oscar Frcdrik sborgs. 
fästning genom en med tillriickiig myndighe l Cfver sam tiiga 
t'iislningen tillhörande bcsiiltnings'trupper utrustad hefiilhafvare 
vLintar alltjämt p å sin lösning, som dock icke kan. anses vara 
heroende af reglem ente ts omarbetning, utan fordrar andra ål
gärder från statsmak ternas sida. 

Om del med fullt sk~'i l kan s}igas, alten omarbe tning af r eg
Jem enle ts tredje del ~ir en bjudande nödv ~indigh e t och mås te 
11Lförns nu i:ihen m ed risk af, alt reglement e t snart kan be
hiiha ånyo und ergå fö6indring , så l.;:an de t med minsl lika 
s tort sk~il siigas, alt omarbetningen a~ del I viii kan uppskjutas . 
Hvnd af den na deJ hittills hlifvit utslälldt till yttrand e hek6if
lar till fullo denna uppfattning. Alt det behöfves reform er och 
djupgående sådana å tminstone inom marin ens förvaltning ska ll 
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jag med s töd af kommande redogö relse för en del förvallnings
frago r sii ka Y isa. Reform kr a f ven ha f va framlr~td t gen.om ut 
rcdlli nga r, som af regeringen anbefa llts , m e.n utredningarna iiro 
iin nn icke nännelsev is slutförda oc h slulbehandlade, ll\·arfiir 
omarbet ningen af reglementet sa knar det un:d erlag som d en 
behöfver. Den omarbetning af del I, som hillills blifvil ul 
s!ii lld till y ttrande, saknar diir!'ör praktisk be tydelse , huru Yiil 
dess fo rm ock må vara tillgodosedd. Det är d~irför lifligl all 
hoppas att med utgifvand e l af sagda reglemcntsclel far tilb 
\·idarc anstå och att r eglemen tsarbclet tills\·idare inskritnkes 
hntd del I beräffar till utförande af sådana 6ittelse r i giillande 
regkmcn.tc, som oundgängligen iiro nödvändiga . Om regie
men tsa rbeten och reformarbe ten bcdrifvas !war för sig och 
utan sa mmanhang eller rätt cmlningsföljd licirer in.le l ar dessa 
:nlwlen liimna e tt tillfredssl~illancl e r es ultat. Den kritik marin 
förva lt ningen i a fgifvel und erd ånigt yttrande tignat den nya d e
len a f reglementet, kan icke tydas på annat säll iin som en 
skarp och tydlig stoppsignal i afseende på utgifningen. 

!nom marinen har und er senare år ulkom~11it , dels e ll 
större antal reglementariska föreskrifter än hvacl tjänsle~1s 

sköta nde synes med nöd v~ind ighel ha f va kräft, dels reglemcnls 
iindri ngar vid tagits utan att man för deras tillkomst kunnat 
fin na 1 iii räckligt bärande s k ~il. V er k n in game a f säd an t rcglP
mcntsskrifveri äro skadliga. Ö[\erflöd på r eglementari ska he 
s t iim melse~· kväfver nyttigt initiativ och tillbakas~ille r ut\·eck
li ngPn a f det s j älfs~iindi!:ja ömdöme, som en äldre ticls ~tsldd 
ni ng endas t v ille förbeh~'\ lla å l dc högsta krigsmiinn en , m en 
nya r l· Liclers åskådningss~i t l u ppnnmlrar hos alla för a t l af en 
•n il itii r o rganisation vare sig till sjöss elle r till lands ska ll kunnn 
lagas ul mes ta möjliga effekt. H. eglementsåndringar , so m ut an 
>erklig l behof vidtagas, förorska p ersonalen onödigt ~1rbc lc och 
tn.verka s lörande på den ki:insla af tryggh e t och tre fnad , som 
ii r e !l nöd vänd igt villkor för a t t persc mtl af alla grader inom 
ill a rinen m ed kärlek till Yapn et skall Yill igt fylla sina tjiin!>l e
plikter. 
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Endast en nogg rann pröfning i alla instanser af framkcnn

mand e reglemen:tsförslag kan sälta en damm för regl ements

. ijh·e rsviimningar. Boksl a fv en dödar. 

förvaltning. 

D et tord e f:'l erinras om följande arbeten: 

, Utredning och y 1 tran de angåend e r ese rval ionsanslaget t ill 

fl o lians öfningar J >> , afgif\·e t den 20 apri l 1910 af stalskom

m issn r i en T en o w . 
>> Betänkand e och försing angåend e förenkling af r edovis

ningsviisencl et vid marin en och d~irm ed sammanhängande frå

gor>>, J och 11, afgit'na resp. den 15 november 1910 och 12 

ok 1 ober 1911 n r sta tsk om m is sa r i en Tenow, kommendörkapten 

Sc lm cidl er och marinintendenten Näsman , biträdda af marin

intendenten Lund en såsom sekreterare. 
>> Belänkan:cl c angående bold'öring och kontroll vid flottans 

vari.· j~iml e därtill hörand e frågor>>, afgifvct den 20 apri l 1911 

af fem sakkunniga , hvilkas namn nedan n}imnas. 

>> Dei1 mar i t i ma förvaltningens orgnnisa L i on och r evision >> , 

he t}in kand e och förslag af g i l\·c t. i januari 1912 af sta Is kommis

sarien Ten o w. 
Alla dessa arbeten iiro synnerligen vikliga och i belraktande 

a f omfånget af de arbeten, som statskommissarien Tenow dels 

ensamt afgifvit dels i egenskap af ordförande ledt ,· måste del 

anses såsom ett lltm}irkt arhetsprestand11m alt sammanlagdt 

endnst 1 1/e år åtgå tt till arblenas utförande. 
Af 11Lrdningen rörande reservationsanslaget till fiollans öf

ningar har enelast första delen utkommit. Med anledning af 

d en uppfattning i afseende p å ans\·aret fö r sagda anslags öfver

sk ridande, som gjordes gällande af förf a l la ren, riktade marin

iiherkommissarien Dahlin en i skarp form h ållen kritik mot 

m·betcl, Jwilk ct i sin tur gaf förfaltaren anledning till ett 

uttaland e. Härigenmn blef arbetets innehåll förem å l fö r så 

\·idlyfliga utliiggningar j pressen , alt detsamma h}ir tord e lwnna 

förbigås , med ull alanetc endas t aJ elt varmt erkiinnande öfver 
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den grundlighet , med hvilken utredningen ntarbclnls och d en 

klara, enkla form, som å L framstiill111ingen gifvits . 

n et nya redovisnings-systemet å flottans i:artyg. 

>> Intet ondt, som icke har n ågot godt m ed s ig >> . Della 

ordspråk kan i rikt m å lt tilliimpas på de t beryktad e öfverskri 

dande l af reservationsanslaget till fl o ttans öfnin gar. Ty ur 

ut redn ingen rörand e anl ednin:garna till öfverskridandet hafv a. 

uppslag kommit , som kunna blih·a lifgifvandc, om de icke kväf

\·a~ a f en på fl era h å ll niislan till skön konst up pdrifven for 
nwlism. 

De lla uppslag har redan leclt till ett resultat , då fr ån och 

med i år den viktigä reformen blifvi t !!enom förd a 1t far h· as-
.._, J t) 

rii ken skaperna månadsvis nfsluta s och omedelbart e fter till.-

iinda lupen m ånad siindas in till granskning i vederbörligt rä

kcnskapskontor för all d}irifrån gå till bokföring j marinför

\ :d tn ingen och sedermera i statskontore t bokföras tillsafnmans 

med alla andra sta lsverk e ts utgifter , fördelad e på elen ston1 

ribs la lens olika anslag. Att det på så kort Lid J;:ommit en s:\ 

\·iktig och nyttig reform till stånd m åste be tecknas såsom de l 

lll l'-;t löftesgifvande symp tomet inom marinens fön·allning 1111 -
der de l gångna året. 

E n redogörelse för hufniddragen af reform en och huru 

dPINl mma tillkommit torde Yara p å sin plnts, onfsedt alt i elen 

dagliga pressen denna fr åga varit föremål för behandling. 

') Genom nådigt hrcf den 8 december 1911 och generalonler 

n: r \:l OJ samma dag har 1\un:gl. Maj:l faststälit en del ~indringar 

i rt'glcment e för marinen del II, genom hvilka e ll nytt redo

\·isnin gssyslem å flolians fartyg bli l'vit infördt all tillsvidare 

lill iimpas fr å n och m ed ingången af ~'lr 1912. 

Behofvel af elt förbätlradt redovisnings\· ~i sende mom ma 

l·in l'n h ar llll(l er senare å r alltmer gjort sig binnbarl. De grun -

~·:·) R edogörels en för det ny a räk enskapssystemet li ar beniiget u t 
~l'lJetats af marinintendenten af l :a grad en I l.. N ii s man. 



-252 -

der, e f'L er h vilka redovisningen skett, leda s ill 11rsprung från 

hiirjan af 1870-ta lel. Ulan Lvifvel var det r edovisningssys tem, 

efter h vilket flottans räk enskaper då a nspassacles, viii a fviigt 

ef te r dåvarande förhållanden. Den lid , som sedan dess för

flutit , h a r emellertid Ya rit en utveckli ngens tid , so m m edfört 

•renon1 <> ripande förändrin!.!ar i a fs eend e å så ,·iil flott a ns b e-
t"'! b v 

manning som dess materiel och fl erdubbl a t dc anslagsmeclel, 

fl ot tans olika förva ltningsorgan haft att redovisa. Med denna 

utveck ling h a r också följt, att brisler i redovisningssystem et 

framt6idt, lwilk a med s tyrka påvisat, att de lta ej liingre ,·ore 

i stånd a tt fylla sin uppgift. 

Enlig t hvacl af ett den -! juli 1910 nt Hi rdadt n åd igt brcf 

framgår, had e också sta tsrådet och chefen för Kungl. sjöför

sva r sdeparlem en t e l funnit s ig böra hos K ung!. Maj: l eri nra , 

huru som en lid tillbak a vid upprepa de tillfä ll en fram s latt be

hofvet af en förändring af m ari nens riikenskapsväsend c diir

hiin , att större enkelhe l och öfverskådlighel vunnes, på de t den 

ekon omiska stä llningen inom förvaltningens skilda o mråden 

s tänd igt m åtte k unna öfverbli cka s och ko n:t roll e ras sam t e r

forderliga 11ppgifler för för va ltningså tgiirdcrnas planliiggning 

utan tidsutdräkt erh ållas. Ett påtagligt bev is tiir behöl'lighelen 

af en elylik å lg~ird hade framträdt genom uppt äcklen al' den 

h etydande öfverbetalning på ansla get till fl o ttans öfningar, som 

hlifvil af marinförYaltningen anmäld genom skrifv elsc den 30 

m a rs 1910. Af l:.:::; utredning a f denna fr åga, so m verkställts, 

hade det synts , som om just bri~tcn p å tillförlitliga uppgifter 

om ifrågavarande amslags s tällning jämte saknaden a f e rforder

l iga , på den senas te tidens er fa renh e t :grundade s iffro r för 

ii f n in erskostnadernas beräknand e vari l de Y ii sentliga o rsa kerna 0 . . L 

till fe la ktighelerna i de t ill sjöförsvar sdepar tem ente t inkomna 

uppgi ft er och beräkn!:1'gar, p~t hviika öfningwrogrammen m ås t 

grundas. Afv enså syntes nyssnämnda utredning hafva gifvit 

,·id handen, all svårigh e ter liitt kunde 11ppstå för e tt tillbörligt 

1-:onlrollerande a f a tt ifrågakommande Ht gil't e r förd elades ph de 

~1nsl ag, d it de rii tleligen hörd e. 

Chefen för sjiiförsvarsdcpa rt cmen te t fra m höll ocksft, h u r u-
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, 0 111 del synles l igga i öppen dag, alt en af de v iktigare förut 

;,iil ln i ngn rna för att de medel, som a n visades för sjöförs va re l 

sk ull(' kunna så tillvaratagas, att största möjliga valtria för dem 

erhi.Jles, utgjordes af all marinen s riikenskaps- och kontroll 

Yii ;,eude uppfy lld e all a de fordringar , som därpå rimligen kunde 

uppsliillas. 

l an ledning af hvad sålunda anför ts bemyndigade Kungl. 

_\I ~1 j:t chefen för sjöförsvarsdepartementet att tillk a lla tre sak 

ku nn ig:l för atl inom deparlemcntet b i träda med utredn ing 

ri ir<'n cle förenkling af m arinens r ecJo,·isnin:gsväsend e, i hvad 

de l be rörde r iik e nskapcrna såväl ombord som i land å flot tans 

-,ta li,m er samt: å kustposit ionerna och vid knslartill eriregem en

I('JW jä m te diirmed sammanhii ngand e fr ågor, och chin·id jänwiil 

undl'l'söka , lwilka ändr ingar i giillanclc bestämmelser angåendl' 

lii rdl'l ningen af öfningsk os tnaclerna mellan de särskilda ansla 

gen lii r iifn in g af mar inens stam och beväring kunde vara önsk 

Iiin ia i syf te att ås lftdkomma en förenkling af riikenskaps
:tr l H t e t. 

De jiimlikl berörda nadiga bemyndigande tillkallade sak 

ku nniga afgaho till en början und er den 15 nov ember 1910 

hL·I:'inkandc och förs lag röra nde en del för en blifvancl e riikcn

'ka ps rc form erford erliga förändringar inom vissa af de uneler 

riks ,ta tens femte hHfnJdtitcl uppförda anslagen .tillika m ed 

tllr t"d n in g och förslag angående förd elningen a f öfn ingskosl

nad n na mellan, de s~irskilcla anslagen fö r öfning af flottans 

sta m oclt beväring. De sakkunnige tänkte sig n ~imligen , all 

riik vn skaps rcformen skulle kunna genomföras fr å n 1912 å r s 

inga ng oclt mas te där för söka få till stånd sådana ~indringar 
i ri k..,s la tcn, som utgjorde förutsättn ingar för r eform en. Dessa 

ii n d r111 gar blcfvo också, enligt K ung l. Maj: ts förslag till 1911 
~l r s r i k sela g, genomförda. 

Dä refte r inkommo dc sakkunnige el en 12 oktobe r 1911 till 

1\ 11 11~1. sjöförs ,·arsdepar lem enJtet m ed förslag till om läggning 

:11· far tygsrä kenskaperna och det ä r detta förslag , som ligger 

lil l grund för de af Kungl. Maj:t elen 8 decemb er samma år 
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~mbefallcla ~indringar i marin ens reglemente, del II , genom ll\·it
ka e ll ny tt rcdo,·isningssys lem införts å fiollans fart yg. 

Innan jag nu öfvergår till en närmare öfve rsikt a f detta 
sys tem , torde del böra erinras , att de lta till sina s tora drag är 
en länk i det reformarbe te, som afser hela s talsförvaltningens 
bokföring ordnad eft er e tt och sam m a sys lem till vinnande af 
enhetlighet, J.;:oncenlralion och förenkling in1om sta lsbokföringen 
öfvcrhufvud . De sakkunnige, som haft sig anförlrodl a lt af
gifva förslag till ordnande af m arinens räke n.skapsv~isend e, hade 
nämligen alt vid uppdragels fullgörand e stä lla s ig till e fterrät
telse de direldiv, so m Jämnad es dem af dc kommitterade, åt 
hvilka Kungl. Maj:t r edan elen 26 september 1902 uppdragit 
att afgifva yttrande o~n de ändringar i då g~illand e bestäm
melser rörande bokföringen i statskontoret, hvilka kund e anses 
påkallade, ~i.fvensom framst~illa förslag om sådana i.inclri ngar 
i de särskilda ämbe tsverkens bokföring, som kund e föran ledas 
af en föreslagen ändrad elle r ntvidgad bokföring i sta tskontoret. 

Dessa kommitterade hafva i olika sammanhang frams tällt 
de allmänna riktlinj erna för en reform af s talsverke ts hela 
kassa- och bokföringsväsen och Kungl. Maj:t har också Yid 
en serie af föreskrifler b e träffande andra delar af s tats fönalt
ningen, följt dessa riktlinjer i syft e att ernå en1 cen tral kassa
kontroll och en enhellig s ta lsbokföring. 

Hufvadprinciperna för reformen af stalens bokföringsvä
sende kunna sägas vara - förutom en strängt gen10mförd yttre 
form ell enhetlighet i räk enskapernas uppställning - a lt cen
tralisera all statsverk ets kassarörelse till en från och med år 
1910 inrättad statsverkets gi roräkn ing i riksbanken, hvi lken 
r~ikn~ng står 1mder oa fbruten kontroll af statsl.;:on lore ls riks
ho·kslulsbyrå; aU i störs ta möj liga utsträckning använda chec
ken såsom be talningsmedel samt a tt undvika kontanta likYider 
i alla de fall , där dessa kunna ersät tas af en omföring i diken
skapen. Genom sådana anordn:ingar vinnes, alt statsverket har 
a lla för de löpand e statsutgifterna erforderliga kontanta medel 
>.amlade i en gemensam kassa, hvarigenom behofvet af kassa
förslag begränsas. 
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För a lt möjliggöra en sl~ind i g öfversikt af anslagens stä ll 
ni ng har man uppställt krafvel på m ånatliga afslu lningar nl 
rii kcnskaperna, lwarigenom också vinnes, alt revision en kan 
u l fi"1ras hell kort tid efter de t förYaltn ingså lgärderna vid La g i ts .. 
Kontrollen å kassaväsend el ska ll göras mera effektiv genom all 
bokföringe nr af ulanordnade belopp skall sk e sam tidigt m ed 
ut bl'la lningcn eller med andra ord, att bokföringen icke skall. 
såsom hitti ll s varit vanligt., ske per an ordning, ulan per kassa. 
Mannll iga kassarapporter - afsedela för den centrala bokfö
ringen - skola afgifvas , fr ån Jokalförvallnin•garna till resp. 
cen tra la myndigheter och fr ån dessa till statskon torels riksbok
~ l u tsby dt. Riksbokslutsbyrån blir härigenom i stånd a lt må
nad fö r m ånad följa samt kontrollera och lämna vederbörande· 
departementschefer besked om a nslagsbelastnin1gen å rikssta 
lens olika anslag. 

Vid bedömandet af elen föreliggande maritima r edods
lli ngsre fo rmen får man ständigt hafva för ögonen dess inlinw 
>n mhan d med och beroende af den 111yss i sina allm~inna drag 
nngifna statsbokföringsreform en och hvad dänned äger sam
manha ng. Många af de kraf, so m nu uppställa s på det peri 
fer iska r edovisningsväsend el - ombord å fartygen saml vid 
sta tione rna - och hvilka vid första påseende m åhända synas 
oförk la rliga, finna sin fulla motivering af de antydda centra la 
kra fYen. 

Al l man, såsom af del följande framgår, redan i farlygs
rii kenskaperna afför utgifterna direkt å riksstatstitlarna iir,. 
exempelvis , betingadt af dessa centrala kraf. Den erforderliga 
snabbhe ten vid månadsarslutningarna och den ständiga kon
lrollen å anslagsbelastningen skulle nåmligen icke kunn a ernås ,. 
dä rest icke räkenskapsmaterialet så lun1da tillrältalades r edan 
0 11l borcl å fartygen . För snabb och sä ker aktion kräfves inom 
räkens kapsväsendet som alles täd es, där man vill nå ett gocl l 
resulta t - enhetlighe t, precision och inriktning på det slut -· 
liga målet, som i detta fall är riksstalsanslagens redo,·i sning· 
l11 ånad för månad. 

E fte r att sålunda i korta d rag lwfva redogjort för de linj er ,. 
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]l\arefler bokför in gsreformen inom statsförvallningen i stort 

sedt iir afseeld a tt genomföras, öfvergår jag nu till all lämna 
.en kort öfvcrsikt af den fr ån och med ingå ngen af år 1912 

genomförda reform en' af redovisningsväsendet ombord å flot

_tans fart yg samt hvad diirmcd sammanhänger. 
Dessförinnan måste jag dock - fiir all det nya sys temets 

~~f sik Ler desto skarpa re må framl6ida - er in ra om h ur u redo

,·isningarna för expeditionskostnaderna hitintills tillgått. 
De kontanta m edel, som för expedilionel1' voro hehöfliga, 

ulrekvircrades förskollsvis och kvitlerades af vederbörande be

f~ilhafvare , hos hvilk en int end enten mot kvitto i b1ssaliggaren 

utbekom dc för ntgirtcrnas hestridande erforderliga medlen. 

Dessa reclO\·isades i pl'nningjournalen , ]l\·ill.-en emellert id en

dast ,-ar afsedd all i löpande följd dag för dag ii kreditsidan 

upplaga de kontanta utgifter, som förekmnmo , lilan någon 

fönleJning med hiinsyn lill dessa utgifte rs ol ika beskaffenhet 

och diirmcd Jiiljandc hclasln1ing å olika riksstalsanslag. Hvad 

fran slalilmens förd1d utbekommen proviant, b eklädnad och 

u tredning betr~iflar , påverkades penningredogörelsen icke häraf 

i annan män iin all ersiiltnin1g, som infliil för till miissa r ut

liimnad proviant, hekliidnad , tvål, bors tar och dylikt tillför

-des fartyge ts kassa. H.cclogörclse såväl för penning- som pro

viant- , bekliidnads- och l Il red n i ng s uppbörd erna a fga f v os endas! 

l'i"ler slutad expedition. Först i sammanihang med dessa redo

giirelsers granskning ~1. riik cnskapskontoren, vid tog arbe tet med 
'rördclnin~ lt dc oli,ka riiken skapstitlarna af snmlliga de kost

nade r cxpedi t i on en d rngi 1, Jwa rvid också fiirrå dsti Liarna god t

gjordes för de fr i:m förröd en ullagna och uneler expeditionen 

konsllmeraclc nrlildarnn. 
I anslutning till den Jmfvuclprincip , som r edan uppställts 

i de a llmänn a riktlinj erna för räkenskapsreformen inom s tats

fön·altningen , k6ifve r de l n~·a reclovisningssyst emte å flottans 

!"ar tyg, a u 11tgirter, som om bord göras , redan i f a rtygsräl{en

~kaperna bokföras :'t vede rbörliga riksslats- och räkenskaps

titlar . Ej nog m ed emel lertid , att dc kontanta belopp, sol11 

u Lbetalas , så bl i f va bok förda , utan ä f ven v~i rclet af konsumera-
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11c fiir rådsartiklar skall i fartygsräkenskapen framträda och 

bel n, ta vederbörliga lilla r . Fartygsräkenskaperna skola sålun -

1, 1 o·öra en såvidt möJ"Ii::rt full s tändig sammanställnin:g af de 
( tl 1 n · v 

J;osl i ader, en fartygsexpedi tion medfört. 
(; en om a t t sålunda fly l ta expeditionskostnadernas fördel

.1in•,. a titlar till själfva fartygsräkenskaperna i stället för att 
l n 
_ sasom förut - låta därm ed anstå till expeditionens slut 

sam l gen:o m införandet af månatliga afs lutningar af dessa, har 

man n mnit, all fartygsräkenskaperna ulan vidare bearbetning 

];~ 11 11 a u tgöra grundvalen för de s~irskilcla sammandrag, kassa

ra p( •) r terna, hvilka, uppshillda efter ett enhetligt, efter elen 

cen r.da bok föringens behof af passad L system , efter h varje må

nad ~ slul skola insändas från fart ygen till stationerna. 
~1e n äfven en jämnare fördelning af arbe tet m ed fa rlygs

red m· isningarna har härigenom ås tadkommits, i det \Htt en 

a f se\ ;i r el del a f det arbete m ed dessa, som. under f,öru t rådand e 

lör lw llanden först efter fartygsexpeditionens slut kunnat ut

l.öras a räk eJllskapskontoren , nu utföres af elen ombord tjänsl

;~;öran de personalen. 
Den medelsredovisning, som enligt det nya reclovisnings

~,· st l mel m åna tligen skall frå n resp. flagg eller på expedition 

tLI P\'lrnnde fartyg ingå till vederbörande flottans station, har 

sal li nda en helt annan karnkt~ir än ide 'redovisningar, som 

för lit afgåfvos, i del att den nuvarande redovisningen är en 

fu ll t s lll.L förd medelsredovisning, där samtliga till kassan in

ii llllgna eller därifrån utgifna m edel finnas upptagna å elle r 

afTiird a på resp. ri:ikenskapstillar, och där i de111 ofvan om

lliim <Hia kassarapporten Jämnas en sammanställning af dessa, 

:afsPdd a tt ligga till grund för h ufvudbokföringen . N å g on vi

da rp bearbe tning af fartygs redovisningarna tarfvas sålunda icke 

för al t hufvudbokföringen skall kunna äga rum, utan materi

·alet fö r denna fås direkt ur kassarapporterna och de samman

dra r-: a f dessa, som komma a ll göras vid stationerna och i 

111ann förvalh1i11gen. 
Yredelsrecluvisningen i sin h elhet åligger enligt del nya 

:l"ii kt>n skapssystemet fartygsillllend enten (eller resp. stabs-, flot -

'f'ids kl-ift i Sjöväsenclet. 17 
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lilj - eller divisionsin tenden l). Han k vitlera r till följd härar 
också alla medel, som till kassan inga, och upprättar , ehligt 
vederbörand e befälbahrares närmare före~krift, rekvisition å 
erforderliga penningmedel. Intendentens kvilto skall för att 
gälla vara bstyrkt af vederbörantde befälha fvare. 

Ehuru fartygsin lenden ten sålunda r ek vitera r de erforder
liga penningmedlen och ensam redovisar kassan, har det dock 
ur trygghetssynpunkt ansetts mindre lämpligt, att h ela kassan 
förvaras af intendenten. Fartygskassan uppdelas därför i huf
nidkassa och dagkassa . För den förra stå befälhatvaren och 
intenden ten i lik a ansvar, hvar emot f:.irlygsinl:endenten är en
sam ansvarig för dagkassan, hvilk en1 är afsedel för löpande ut
gifters bestridand e. 

I vissa fall tillkommer dock m edelsredovisningen vederbö
rande befälhafvar·e. Så är förhållandet, när stabs-, floll ilj - eller 
divisionsint.enEl ent. icke finnes kommenderad, äfvensom å far
tyg, hvarå hvarken fartygsintendent eller redogörare af ekono
miafdelningen är kommend erad. 

För medelsredovisningen föras inkomstbok och 11tgiftsbok. 
Genom användning af det amerikanska kolumnsystem et t jäna 
dessa böcker både såsom kassajournaler och titelböck er. De· 
riksslatsaniSlag, som beröras af fartygsutgifterna äro ej m.ånga, 
hvadan det varit möjligt att sammanföra , förutom de erforder
liga in - eller utbetalningskolumnerna, alla förekommand e ti tel
rubriker å samma uppslag. Härigenom och genom Hppställ
ningen i öfrigt vinnes afsev~irdt i öfverskåd lighet, lätlhanclter-
1 ighel och smid i g h et. 

För alt denna uppställning, som för fartygsräkenskaperna 
torde vara elen mest praktiska, skulle kunn a med förde l an
vändas, hafva - på såll Tedan m edd elats - några samman
-,lagningar och oriuangeringar, som äfven ur andra synpunkter 
ansetts önskvärda, i afseende å vissa anslag, som beröras af 
kostnaderna för farlygsexpeditionerna, efter förslag af de sak
kunnige kommit till stånd från och med ingången af å r 1912 
eller samtidigt med att del nya redovisningssystemet för far
Lygen trädt i kraft. 
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F ör dessa förändringar i fl·aga om anslagen · sy11es det 
J;.n nna vara af intresse all i detta sammanhang i korthet erinra. 

Kostnaderna för n a luraunderhåll vid ·flottan b'estriclde:,; 
förut af två olika förslagsanslag , nämligen för slammen från 
an slaget till »n aturaunderhåll åt personal vid flottan1» och för 
de värnpliktige från anslaget till >> sjöbeväringens vapenöfnii1gar 
sa m t beklädnad och ers~i ltning därför». 

Enär det ville synas, so m om någon principiel skillnad icke 
förefunnes mellan utgi ft erna för sjöbeviiringens na turaunder
I! Ml och för naturaunderhåll åt öfrigt personal vid flottan, da 
pro' ianteringen skedde för båda ka legarierna n f personalen 
på en gång, utspisningen sk edde sam tidigt och efter samma 
~pi sorcln ing och dessutom hufvudviklen i redovisn ingshänse
ende ansåges ligga på kos tnad en i dess h elh et, så föreslogs af de 
sakl;.unnige, att förslagsan slaget till »naluraunderh åll åt perso
nal vid fJollan >> skulle ökas m ed e tt belopp, molsvarande elen 
bcriiknade kostnaden för sjöbeväringens naturaunderhåll, oeh 
all diirefter samtliga kostnader för naturaunderhåll vid flottan 
an visades a t.L utgå från det sålunda förhöjda an1slaget, uneler del 
all förslagsanslaget till »sjöbeväringens vapenöfningar saml 
bckliidnad och ersättning därfön minskades med det belopp, 
som vid delta an:slags bestämmande ansetts motsvara kostna
derna för sjöbeväringens naluraunderhå ll. 

F örslaget, som af J( ung!. Maj: t i statsverkspropositionen 
Lill 1911 å rs riksdag framla.des, blef af rikselagen godkändt, 
lll'adan från och med ingången af år 1912 naturaunderhållet 
ti ll flottans personal i dess h elhet utgå r af ~mislaget till »natura
nnderhåll åt personalen vid flottan ». 

E fter liknande af de sa kkunnige gjorda och af Kungl. 
~faj:L och riksdagen godkända framslåilningar h ar också det 
fön 1 Ivarande anslaget till » repeti tionsöfnit11gar för r eservoffice
rare vid flottan » ur riksstaten 11lgå tt och dithörande utgifter 
an visa ts att utgå dels af a nslaget till »aflöning för fiollans k ä
rer och staten dels af anslaget till »fl o ttans öfn ingar », lwar
.i~im te anslage t till >> sjukvård för marinen » tillförts e tt belopp, 
l11 oty.,v a rande de kostnad er, som beråknas belöpa på bevärin -
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gens sjukvård, för alt hädariefter bestrida samtliga sj ukvårds. 
k os tnader för m.arinen. 

En genomgripande föråndring i afseende å de råkenskaps
titlar , som hittills anvåndts för redovisning af de under riks
statsanslagen förek omand e utgifter har också eft er förslag af 
rl e sakkunniga åstadkommits. · 

Främst bland titelrubrikerna i formulären för inkomst
och utgiftsböckerna finner man sålunda en n y titel, benä mnd 
,. leverering >> . 

Denna titel afser all förmedla och reglera kassarörelsen 
mellan marinenrs olika kassor, sålunda ej blott m ellan 

marinförvaltningen och stationerna utan ~Hvcn m ellan 
stationerna sin semellan, 
stationerna och fartygen, 
fartygen och marin1förvaltningen , saml slulligen 
flaggen (flottilj en eller divisionen) och därtill hörande 

fartyg. 
>> Leverering >> är e tt uttryck i bokföringen för etl öfvcrsän

dande af penningar. Leve rering från en kassa till en annan 
kassa afser att öfverflytta dispositionsrätten af el belopp pen
ningar fr ån den förra k assan till den senare. 

Medel, bokförda under titel >>leverering >> , iiro p enningar, 
~om ännu icke fått karaktåren af en verklig titelink omst eller 
titelulgift, m en som sLålies till den mottagand e k assans dispo
:,ition, på det att demia må bli i tillfälle att dårmccl bestrida 
utgifter under de titlar , som äro för k assan och dess bok
föring anvisade. 

Titeln >> lever ering >> erså lter i första h and den. förutvarande 
titeln >> Remissa från m a rinförvaltningen >> , men har, såsom sy
nes af ofvanst'ående, en betydligt vidsträcktare omfattning än 
denna. 

Den i formuläret h ärnäst upptagna titelrubrik en lyder 
»Aflöning för flottans k årer och stater: lön, dagrtflöning m . 111 . » 

och är afseeld för bokföring af, dels aflöningsförmåner enligt 
stat, som enlig t reglemente för marinen del II § 312: 3 ombord 
uppbäras af officerare, nnderofficerare samt vederlikar äfven-
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su!ll reservofficerare, dels j sjöafl öningen ingående clagaflöning 
eller tjä nstgöringspenningar enligt stat för enh var a f s tam elle r 
rest rY, som ombord uppbär sjöaflön ing. På denna iitel sam 
manföras sålunda alla hithörande utgifter , oberoende a f dc 
oli ka kå rer, iill hvilka aflöningsförmånerna utgått. 

De sakkunnige had e i sitt a fgifna betånkande del II m e<l 
hänYi sn ing till förh ålland ena vid armens truppförba nd och 
kust,lr ti ller iregementena sam t eft er en: ingående under sö kning 
bet riif fa nde behofvet inom fl o tLa n a f sönd erd elning af de under 
a fl iini ngsa nslage t hörand e utgifter kom m i t iill det resull a t e t, 
all len förut i titelhänseende gjord a uppdelningen af a nrslage t 
med hänsyn till de olika kår erna m . m . icke Yore af något 
\' erklig l behof påkallad och föreslog, a tt för redovisand e af 
utgifterna under detta anslag endast borde användas följand e 
tv:'! ti tla r, nämligen >> Lön , daga flönin g m . m .>> samt >> Rekryte
ri ngskos lnaden. 

l öfverensstämmelse härm ed uppgjordes också förslagen 
ti ll fo rmulär för inkomst- och utgiftsböckerna, hvilka formu 
liir j u vunnit Kungl. Maj :I s gillande och stadfäs tande. 

Vid bestämmande af räk enskaps titlar för stationerna för 
i1r 1912 har marinförvaltningenr emellertid fortfarande bibehå l
li t dt' n gamla uppdelningen a f anslaget till »aflöning för fl o tlnns 
k~l rer och stater>> m ed anvisande sålunda af s~irskild riil,en 
~kaps t itel fö r ej blott hva r och en af de olika kå rern a uta n 
iifn'n för >> aflöning för föregåend e år >> , >> inkvarleringsbidrag 
til l off icera re och underofficerare >> , >> dagaflöning och arfvo 
den > m. m. eller, allt smn allt, tjugu en räkenskapstitlar i st~illct 
l'iir a f dc sakkunnige föreslagna två. 

Dc fö r redovisning a f u tgiftcr und er anslaget till >> Be k läcl 
nad nt sjömans- och skeppsgossekårerna >> hittill s anvisade 1\·e n
ll l' ti tlarna h a fva sammanförts till en . 

Ans laget till >> Na tura uncl erhåll å t personal Yid floll a n », 
hv ilkc t såsom ofvan anförts num era bestrider 11tgi ft erna jii nniil 
t'ii r hcv~i ringens bespisning, hnr i s tället för den föregåend e 
lippdeln ingen j >> Portion till tmd erofficerare >> , >> Portion till sjö
Ill anskå ren ,, , ,, Portion till sk eppsgossek åren >> , »Port i on ttnd cr 
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s,iöe.~pediti~ner>>, >> vattenafgifter för naturaunderhållei» sa111 t 
,, skotsel at kok- och malinrättningan numera fått följande rä. 
kenskapslitlar, nämligen »Mathållning i land », , ()friga utgif. 
Ler för naturaunderhållel» samt »Mathållningen ombord», ::tf 
hvilka endast den sis ta förekomn~er i fartygens räkenskaper. 

Un1der det att liggaren öfver de i riksstaten uppförda an. 
slag å femte hufvudtiteln för år 1911 upptager icke midre än 
121 räkenskapstitlar under anslage t till flottans öfningar, har 
samma liggare för år 1912 endast 20 titlar uptagna för samma 
iindamål. 

Anledningen härtill iir, all en helt och hållet ny uppdel
ningsgnmcl för utgi flerna uneler delta anslag blifvi t efter för
slag af de sakkunnige tjlHimpad vid bestämmande .af räken
skapstitlar för bokföringen. I stället för att ~ såsom förut_ 
.så godt som lwarje fartyg hade sin egen expeditionstitel, där 
s:1mlliga expeditionskostnader ~ oafsedt för hvilket ändamål 
de utgått ~ sammanfördes, har man nu uppdelat anslaget i 
räkenskapstitlar med häniSyn till vissa grupper af utgifter och 
cberoende af 11Vilket fartyg dragit utgif ten. Man har med så 
mycket större skäl km~nal öfvergå till en sådan uppdelnings
grund, som det nya räkenskapssystemet medför den fördelen, 
att så godt som alla kostnader för ett fartygs expedition å ,Je 
olika anslagen komma a tt direkt framgå utaf fartygets egna 
1 äkenskaper, h vadan hehofvet af att ha f va en räkenskapst itd 
för hvarje fartyg också förfa llit. 

De titlar, som förekomma under anslaget till fiollans öf
ningar i de fastställda formulären till inkomst- och utgiftsböc
ker för fartygen, äro >> sjötillägg m. 111. » , »kol m. m. >> , »Annan 
material utredning >> , » Amnn1111itionsu Lredning » samt ,, Ofriga ut
gifter ombord >> . 

Den härefter följande titelrubriken i formuläret är ,, Sjö
be,·äringens vapenöfningar m. 111. , 

Anslaget till »Sjöbeväringens vapenöfningar sm~ll bekläd
nad och ersättning därfön har varit afseclt att bestrida bevit
ringens penningbidrag, portionskostnad, hekläclnadskostnad, 
hämtnings- och hemförskaffningskostnad samt extra utgifter, 
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jnskrifning och redovisning, inkasernering och sjukvård åfven
solll öfningskostnad. Af dessa lwstnader . hafva ~ såsom of-
1an hlifvil nåmndt ~ frå~1 och med 1912 års ingång portions
j,ostnaden och sjukvåulskoslnaclen öfverflyltats från deLta an
;;l ng, elen förra till. anslnget för >> N atnraun.d~rhåll å~ personal 
yid flo ttan >> och den senare till anslaget >> Sju],vårcl för mari-

Jl en 

H va(l öfningskostnadell' betrMfar har denna utgått efter 
en af K ung l. Maj :t heshimd fördelning af sam Ll iga öfningskost
n ~H !er mellan anslaget till >> FJollans öfningan och nu ifråg<1-
ya r~~n de anslag. Fördelningsgnmderna voro fastställda uti 
n:'\d ig t bre f den 14 augu sti 1903 med däruti den 4 december 
1908 gjord ändring och torde kunna sammanfattas sålunda. 

I~ ost11 ader för expedi tio111 m ed fartyg, som uteslutande an
Yändes till beviiringsöfningar, bestriddes af auslaget till sjöbe

' ii r i ng ens vnpenöfningar. 

Kostnader för exepedition nied fartyg, som icke var afsedl 
fii r beväringens öfvancle, bestriddes af anslaget till flottans öf
l! i ngar, clcick alt om bevärings·lllän komm enderades all fylla 
brisl i besä ttningslistan , k ostnaderna för deras aflöning, bekläd
nad och underhåll likväl skulle påföras heviiringsanslaget. 

Var fartygets expedi tion afsedel för samöf~i.ing af stam och 
hcl' itring, skulle kostnaderna fördelas m ellan anslagen till flot 
fl ott,ms öfningar och till · sjöbeväringens vapenöfningar. Till 
grun( l för fördelningen lades förhållandel mellan å ena sidan 
summ an af de tal , som utgjorde antalet öfningsdagar för ]1Var
j(' man a f sl.ammanskapet, och å andra sidan enahanda snm
rn a helriiffancle beväringen<. 

H i.irLill kommo särskilda beslämmelser för de fa ll, dä 
-> La!l1 mansl•ap och beväringsmän voro komm enderade att såsom 
t' le, er genomgå kurs vid för stam och beväring gem ensamt 
t ller för hvarje kategori särskildt anordnade skolor eller kur
ser, dä å fartyg, som användes för heväringsöfningar tillika 
' nr fö rlagd skola för viss personal af stammen, samt då under 
<' X]Wd ition, afsedel för öfning af beväring, samticligt öfvacles 
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visst stammanskap, ulan alt samöfning af båda manskaps
slagen ägde rum, m. fl. 

Nu omförmälda fördelningsbestämmelser visade sig emel

lertid snart medföra olägenheter. Dels voro bestämmelserna 

svårtydda, dels åsamkade dc i tillämpningen räkenskapskonto

ren, som hade. at t u ppgöra förd elningen, af kostnaderna, ett 

betydande och tidsödande arbete, som öfver höfvan fördrö jde 

det slulliga uppgörand et af likviderna för fartygsexpeditionerna. 

Hedan år 1905 framhöll chefen för flottans stab uti under

dånig skrifvelse, att fiirdelningen vållade ett ansenligt arbe te, 

hvars nytta för staten icke syntes honom afse,·ärd, samt att 

uppgörandet af hvarj e särskildt å rs öfningsplan skulle be tyd ligt 

främjas genom förenklade bestämmelser. 

Sedan frågan om förenkling af dessa bestämmelser sålun 

da alltifrån å r 1905 vari l aktuell, uppdrog slulligen Kungl. 

Maj:t med hänsyn till fördelningsfrågans nära samband m ed 

frågan om förenkling af marinens redovisningsv~isencle å t 

samma sakkunniga, som tillsal tes att ut reda och afgifva fö r

~lag i den senare frågan att jämväl undersöka, hvilka ändrin

gar i nu berörda bestämmelser kunde vara önskvärda i syfte 

att åstadkomma en förenkling af räkenskasparbetet, snm l att 

därefter inkomina m ed det förslng, hvartill utredningen gåfve 
anledning. 

Efter en ingående lindersökning af alla på denna fråga 

inverkande oms tändigheter afgåf\:o de sakkunnige den 15 no

vember 1910 i sitt då afgifna be tänkande, del I, förslag till 

frågans lös n in g. 

Föslaget utm)'lmad e i att alla kostnader för öfnin()"a rna 
b 

af flottans personal - s:ohäl s tam som beväring - sku lle i 

prim~irräkenskaperna, ombord och i land afföras å an.sla()"el till , b 

flottans öfningar. Marinfön-altningen skulle äga att för hvarje 

månad från anslaget till sjöbeväringens vapenöfningar ersä tt a 

:mslagel till flottans öfningar de J,ostnader, som beväri ngen 

linel er månaden åsamkat sistnämnda anslag. Kostnadsbeloppet 

för beväringsman och öfningsdag skulle bestämmas af Kungl. 

Maj :L. 'Antalet beväring, för h vilket e rsättning till anslage t 
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för flottans öfningar ulginge, skulle vara det verkliga ,antalet,. 

son' under månaelen öfvats. För detta ändamål skulle flottan s. 

sta tHmer i god Lid för månaelens utgång meddela marinförvalt

ningen uppgift å beväringens öfningsdagar under sa m nu1 

månad. 
Fördelarna med cleta förslag Yore, alt de båda ans lagen , 

som berördes af öfningskostnaclerna icke behöfde nnclerkaslas. 

11åg•• n förändring i afseende å sin nalur, och att likv ~il i clto 

slu tltga månaelsrapporterna från marinförvaJtn,ingen kund e 

kon•ma till synes, i hvad mån de olika anslagen belastats. I 

de ·rån stationerna och fartyg en inkommande kassarappor

lem blefve visserligen samtliga utgifter för flottans öfningat~ 

- sa viii stam som beväring - upptagna såsom utgift för m:\ 

naden å anslaget till flottans öfningar, men i den samman

stä lh ing af såväl sina egna som de underlydand e myndigh eter

nas månaclsräkenskaper, som de t, enligt det nya reclovisnings 

syslt'me t, skulle åligga marinförvaltningen att för hvarj e må

na<! upprätta, konune detta anslag att i from af omföring från 

bevii r ingsanslaget hafva fått sig ersalt det belopp, som för sam

ma månad vore af marinförvaltningen i dess månadsr~i keu 

skap affördt å sistnämnda anslag såsom månadens kostnad fiir 

bev;ir ingens vapenöfningar. 

Det af de sakkunnige framställda förslaget blef ocks<l ar 

Ku r;.{!. Maj :t gillaclt och genom nådigt bref el en 15 december 

1911 ä ro bestämmelser i öfverensslämmelse härm ed nthirdadc . 

Till följd af nu sålunda gällande föreskrift för iifnings

kostnaderans fördeln ing, skola under elen i formulären t iii i n

koms t- och utgiftsböckerna förekommande titeln >> Sjöbe,·ii

ringens vapenöfningar m. m . >> ej bokfiiras några öfningskost

nadt r . Men å denna titel afföras däremot i 11Lgiftsboken pen

ni ngbidrag, penninglillskott och ersältning för öh·erskjutand C' 

lj ~i nstgöring ä f vensom ersättning för bekläd n ad , som om bord 

li lhtl alas till beväringsmän, kostnader för ombord ullämnaclt" 
111 Hit•rialie r för lagning och lappning af bev~iringens bekliiclnad 

äfvt n-som för reparation af beklädnad, där sådan må ske p:1 

kronans bekostnad, samt för grad-, yrkes- , kompetens- m. fL 

rli stin k lions tecken, som ombord utlämnas till v ~i rnpliktiga. 
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Efter att nu lwfva redogjort för de sammanslagningar af 
~mslag och räkenskapstillnr, som ansetts ur 1förenklingssy 11_ 

punkt lämpliga och som i väsenllig mån hidragit till att far ty. 
.gens räkenskaper kunnat anordnas efter i bokföringshänseende 
hillt moderna principer , 11tan alt allt för belungande och svår
lös ta uppgifter Jagls på den för ekonomiens handhafvande af
sedda personalen, hvill~en ju å flertalet mindre fartyg består 
af personer, som icke kunna anses hafva fåtl en för räken
~ kapsgöromå l fullt fackmiissig utbildning, öfvergår jag n u till 
en kort gran skning af de mera i ögonen fallande nyheter, som 
del nya redovisningssyst emet medfört och af hvilka några äro 
s~irski ldl belysande för syslemel i dess he lh et. 

Redan fön1t har framhållits, a tt de redogörelser för medels
förnlltningen ombord, som enligt detla sys tem uppgöras och 
nfgifvas äro fullt slutförda kassaredovisningar, där samtliga 
till kassan ingångna eller diirifrån utgifn a medel upplagas å 
eller afföras på titla r. 

Räkenskaperna afslulas m ånadsvis och i början. af elen 
påföljande månaden afgifves redovisning . Månaelsredovisnin
gen utgöres af kassarapporten med därtill hörande utdrag ur 
!nkomst- och 11tgiflsböckerna jämte verifikationer; utdrag ur 
mönsterrullan; proviantligga ren och bekläd naclsliggaren jämte 
Yerifi ka lioner ii f vensom u treclningsliggarna tillhörand e upp
h nndlingscl okum ent. 

Hufv11cldokumentet för redovisningen är kassarapporten, 
so m hnr till ~indamål ntt, dels ulvisa fartygets kassabeh ållning 
såYiil Yid månadens början som slut , dels utgöra en samman
~tii llning af månadens inkomster och utgifte r å resp. t itla r och 
sasom sådan ligga till grund fiir den centrala bokföringen i 
marin förvaltningen. 

Såsom förut blih'it sagdl, skola ickså konsumlionskostna
clerna för proviant, beklädnad och utredning ],omma till synes 
i fartygsräkensk apen såsom utgift. SäJLel för dessa kos tna
ders framträdande i r~ikenskapen är i fr åga om från sta tionens 
!örråd bekomna artiklar n ågot olika, i det att proviant och 
malerialutrecln i ng (all u t red n in g utom a m munitionsulred ning) 
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ersiii les resp. förrådstillar af expeditionens meuel samtidigt 
•el yarornas motta!!ande omLord, men för beklädnad och Jll l v 

nJnn111 11 itionsulreclning Jånmas ersättning till resp. förrådstitlar 
end liS l i elen mån verklig konsumtion ägt rum . 

De t sknlle ju kunna tyckas, att dessa transaktioner mellan 
rart ygen och stationen sh1lle blifva omståndliga och föranleda 
penningremissor till och från fartygen. Så är emel_lertid icl~e 
fö rhalland eL Genom införandet i 6ikenskapen at elen har 
fö rul omtalade titeln »]e,·erering » regleras förh ållandet mellan 
sint innen och fartyget på ett synnerligen enkelt s~ilt. 

. ' ~ir el t far lyg från s tationens förråd utbekommil proviant 
eller malerinlulredning, värdesättes det utlämnade vid statio
nen och genom en å elt exemplar af rekvisitionen tecknad s. k. 
bok röringsorder ger räkenskapskon l oret .anvisning om h u r u 
bok iiiringen .af Yärd e t af de utbekomna artiklarna skall ske. 
Bokfö ringsordern angifver helt enkelt, alt viirdebeloppet skall 
i fart yge ts utgiftsbok omföringsvis afföras å resp. titel (i fråga 
om pro vi an t »N aturaunclerh åll åt persona len vid flottan: mat
hi\ll ning ombord >> och i fråga om materialutrednig titel >> flottans 
iifningar: kol m. m . >> eller »annan malerialulredning >>) , samt i 
ink oms lhoken, omföringsvis uppdebileras å titel >> leverering >> . 

Samtidigt sker genom räkenskapskontorels föranstaltande 
·Pn liknande omförin g i sta tionens räk enskap, di-1r samma be
lopp sålunda afföres å lilel >> leverering >> såsom leverering till 
l:tr tygcl och uppdebiteras å vederbörande förrådslilel. 

Genom nu nämnda transaktion h ar sålunda fartyget, ulan 
att hYnrken öka eller minska sin J, on tanla ],assa, likviderat de 
1·:1ror det 11lbekommit och vederbörande förråcl vicl stationen 
ha r ti llförts ers~ittning för hvad därifrån utlämnats. Förmed 
la ren har vari l titel >> leverering >> . I sUillet för all å tilel >>leve
rering>> tillföra fartyge t kon tan ta medel, med lwilka detsamma 
>k ulle lik videra värdet a[ de bekomna varorna, anordnar sta
l ionrn Yisse rligen beloppet å L i t el >> leverering >> l ill fartyget m en 
regkrnr sji-ilf godtgörelsen ti ll förrådet genom all levereringen 
~kl' r omföringsvis, d. '"· s. det såsom lel'erering anordnade hr
loppet uppdebiteras omedelbart såsom godtgörelsc för hvad 
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'>Olll utlämnats från förråden. Fartyget å ter ökar den sunnna, 
hvarför detsamma und er Lite! >> leverering >> har a lt ansvara 
med nyssnämnda belopp, men affär detsamma sa mtidigt so1~; 
utgift, hvadan den kontanta kassan å fa rtyget härigenom icke 
röner någon in verkan . 

Den beklädnad, som e ll fartyg medför från, stationen, godt
bäres beklädnadsförråde ts lite! i fartygets räkenskap i den mån 
lwnsumtion ägt rum . Influten ersättning för till manskapet 
utlämnade effekter god tskrifves sålunda i ink omstbo ken ome
delbart sagda titel. J(ostnaden för till manskapet litlämnade 
di stinktionstecken eller dylikt , som jämlikt reglemente för ma
rin en del I § 151: mom . 2 skall bestridas af anslaget till be
klädnad för sjömans- och skeppsgossekårerna, god tgöres om
föringsvis beklädnadsförrådets titel i inlwmstboken oc h affö
res samtidigt omföringsvis å beklädnadsanslagels ,titel i 'll t
giftsboken. 

Kostnaden för und er m ånnden förbl"llkad :lmmunitionsut
Iedning afföres i fartygets utgiftsbok å titel ,, flottans öfningar : 
mnmunitionsutredning >> m en uppdebileras samtidig t i inkomst
boken å titel »leverering ». Vid s tationen å ter, dit elt exemplar 
:1f den ombord upprätlade uppgiften å und er m ånad en förb ru
],ad ammunitionsutredning, insändes, försedt m ed påteckning 
om beloppets uppd ebiter ing å titeL> leverering >> , kommer belop
pet att om färingsvis a f föras å ti Le! ,, leverering ,, såsom levere
ring till fartyget och godskrifves vederhörande fiirrådstitel. 
iifven här reglerar sålnnda titel >> leverering >> förh å llandet mel
lan stationen och fart yge t, ulan alt någon konhml uppgörelse 
behöfver äga rum . 

E n betydande lättnad , so m de t nya r edO\·isningssystemet 
med fört för fartygs i n tend en ter och r eclogii ra re, ii r bo rlfallandet 
:-tf a flöningsbok en (och dä rm ed aflöningsmolbiickerna ) såsom 
en led i redoYisningen . Aflöningsboken Yar en afräkning mel· 
1:-tn fartygskassan och enhvar ombord komm end era d person. 
För befäl och underbefäl , hvars förm åner för vissa h es tämdn. 
lider utbetalades, var den r edan förnt knappast erforderlig. 
För manskapet å ter, so m end ast uttog sfl mycke t af sin aflö: 

- 269-

.-:in!!. so m det önskade, och som skulle debiteras för utbekom 
;;n 'l'ffek Ler m. m ., var den så m ycket mer behöflig. Enligt 
cl el nya systemet skola alla aflöningsförmåner med sina fulla 
belop p utr~iknas och utbetalas ur fartygets kassa på bestämda 
li der, hvarjämle fartygsräkenskapen ej längre innehåller af 
rii kni ng m ed manskapet för utbekomna persedlar m. m. lilan 

· såd an a innehå llningar verksliillas a lld eles utanför densamma 
oc h ti ll föras fatrygskassan såsom rena inbetalningar. 

l lt be talningen af mansk apsa flönin gen är öfverflyttad p å 
diY i..,io nsofficern. För ändamål et uppgöres en likvidlista en
lig t f:1s Lställdt formnhir. Endast h ela krontal utbetalas, lwar
em ol öfverskju tand e ören öfverföres till nästa aflöning. A 
ii kvidlis l:-tn finnas kolumn er för afgående poster såsom för 
rek ,j rc racle effekter, utbekom me t utländsk t mynt etc. 

l-I vad r ed ovisningen af utländ skt m ynt beträffar, så sk er 
dc111 w i fartygets böcker eft er förvandling till svenskt mynt 
Pill ii-d den af marinförvaltningen fastställda medelkursen eller, 
diir "adan icke finnes , enligt den kurs , till hvilken det utländska 
my nte t erhållits. 

De n förut medgifna rätl en att utfå aflöning i ulländskt 
nJY nl ha r i de nya reglem en tsbes tämm elserna utgått m en e r
~:ll h med ell meclgifyand e, att: el en , som så önskar, m å å ut
liin dsk or l få tillväxla sig därsläd es gångbart m yntslag i far
lvgl'ls kassa, hvarvid dock det villkor gjorts, att elylik väx ling 
(' .i ma sk e till större belopp än motsvararnde aflöningen . Ena
llH nda förm ån är äfven m edgifven mässföreståndare eller så
da n! ombud , som i reglemente för marinen del II § 278 sägs, 
i nl"\('(' nde å m edel, som af dem uppburits. 

\eda n nu de stora dragen af den vidtagna räkenskapsre
for nH· n b lif,·it, ehuru i s lörsta korth et, angifna och äfven några 
llll' rH speciella områden af det n ya r edovisningssys tem et när-
11l arl' he rörts, skulle det visserligen vara af intresse a tt fäsla 
llp pmiirksa mhelen vid än fl era af de detaljföreskrifter, som ur 
l"ilrenklings- och kontrollsynpunkt eller för system ets anpass
!ling ef ter de säregna förhålland en, hvarund er fartygsförvalt · 
llin garn a hafva att utföra sina arbeten, blifvit m edd elade i sam-
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manhang m ed det nya sys temets införande, m en en sådan 
detaljgranskning skulle taga alltför stort utrym me i anspråk. 

Jag tillåter mig så lund a blott erinra om n ågra de taljer, 
llvilka särskildt framträda Yid en jämförelse m ed hitlillsvaran. 
dc förh ållanden såsom L ex. 

alt redovisningen för ammuni tionsutred ningen öherflyt. 
lcl. ls från fartygsintend enten till resp. artilleriuppbönfskonsta
peln, torpeduppbördsm aimen och minuppbördskonslapcln; 

atl porlionsjournalen och spisningsrapporten ersa tts af ut
vägningslistan; 

att p enningar få af ombord kommend erad e deponeras i 
fartygskassan; 

alt reversal i tn\ exemplar skall å tfölja hvarj e inbetalning 
af medel till fartygskassan ; 

att inventerin gsprotokoll skall bifogas kassa redoYisning 
för månaden; 

att fartygsintendent ej längre må föreslå ombord inr~iltad 
postexpedition; 

att uppbördsord er rörande artiklar, som utbekommas från 
stationsförråden, ej vidare m eddelas; samt 

att redovisnings lid tillkomm er befälhafvare, som sjii.lf re
dovisar kassan. 

Såsom en sammanfattning torde kunna si1gas, alt man 
geiiom införandet af del nya redovisningssys temet vunnit, 

att utgifterna för fra tygsexpedition erna, som m ed tillämp
lling af det äldre r edovisningssättet först ef ter ett å r eller mera 
från expeditioners afslutand e b lefvo fullsl~ind 1igt kända och 
bokförda å r esp . anslag, nu omedelbart belastas anslagen och 
redan m ånad en dä refte r bokföras i marinförvallningens huf
nldbok. 

För dem, som skola planlägga flottans ö fningar och där
i'lfver uppgöra koslnasd beräkningar m ås te de t vara af stort 
\ärde a lt därvid ];.unna s tödja sig på siffror , so m vi sa de Yerk
Jiga kostnaderna för fartygens expeditioner vid en nyss förfluten 
tidpunkt, i sUillet för alt - såsom förut - hämla stöd af 
kos lnadsuppgifler , so m .afse lt expeditioner för 2 ell er 3 år 
lillbaka . 
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F ör chefen för sjöförsvarscleparlcmentet, hvilken ju i sista 
]lan<! ansvarar för att r eserva tionsanslage t till flottans öfnin gar 
_ ] 1L.som äfven öfriga anslag - icke öfverskrides, m ås te de l. 
ya r:1 ' Il stor trygghet alt m ånad för månad kunna genom det 
)lu fntdsammanclrag af samlliga marin ens kassarapporter, so m 
af mar införvaltningen skall tillställas honom, kunn a följa nn
s l ag~hel astningen och , dii.r så kräfves, hiimmande ingripa. 

l~n a fsevärd förd el innebä r de t nya sys tem et iifv en diiri , 
alt r(' visionen genom de m åna Uiga r edoYisninga rna ,får ett 
for tli'pande arbetsmateria l att m å nad för m ånad bearbeta. 
E,·e J uella anmärkningar komma a tt drabba å tgärder, vidtag
na iJJ()lll den närmaste Lid en därförinnan och ick e - såso m 
för ut - för e lt .eller fl era år sedan . Härigenom k an ocksa 
riitlelse af en felaktig å tgärd r edan på ett tidigt stactimn nr 
expt>di lion en åvägabringas, hvn rigenom ett upprepa n de a r 
,amma fel under expeditionens fortsättning bör undvikas. -~f
,·en ka n far tygsintendent eller r edogörare, som genom felrä k
ning eller dylikt utbetalt ett för stort eller för litet b elopp , 
r;enom a lt i god tid blifva upmärksamgjord härpå, lättare än 
iill förne och med mindre obehag för el en det gäller, vinna rä t
telse 1 dylikt förhållande. 

Det har satts ifråga , hmuYicl a icke personalen ombord -
särskil cl t fartygsintendenterna - genom det nya r edovisnings
sys ll'•n et fått sig pålagd större arbetsbörda än för u t. 

E huru den erfarenhet, som hittills härom vu nits, end as t 
iir r inga , torde det emellertid kunna sägas, att den ick e syn es 
gifl' a stöd för en sådan åsikt. 

Yisst är alt det nya system et i vissa fall s täller s törre kraf 
På far tygsintendenter och redogörare, men genom en ii.ndrad 
fqnlPln ing af några dem förut å liggande görom ål, har man 
:;ök t gi fva dem en lättnad i de ras arbete, lwilken ej bör llnd er
ska tl'ls . 

Bokföringen och kontrollen vid Hottans vari. 

l>e t ~ir ett ytterst viktigt a rbe te, som ulförts af ofvan :w 
gil' na sakk unniga. Annu har Kungl. Maj:t ej afgifvit sitt y l! -
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rande öfver detsamma, ty infordrade yttranden hafva eJ mgått 
från samtliga lokalmyndigheter. Det torde dock icke lida 
-Lvifvel, alt en reform i den af sakkunniga angifna riktning är 
att förvänta. Alt densamma såsom en nödvändig länk i moder
niseringen af marinens bokföringsväsende kommer att hälsas 
med tillfredsställelse måste anses själffallet, ty bland annat un
.danrödjes den svårighet, under hvilken såväl varfschefer so111 
,departementschefer arbeta, nämligen svårighe ten att i tillräck
ligt god lid få veta ställningen på samtliga de anslag, som till 
Yarfvens arbeten lämna medel, en svårighet, som för öfrigt 
:M'ven återverkar på marinförvaltningens möjlighet all öfver
skåda anslagen:s aktuella ställning. 

*) I maj 191 O tillkallade chefen för sjöförsvarsdepar tementet 
fem sakkunnige- dåvarande kommendören m. m. G. Dyrssen, 
mariningenjören Pehr Peterson, marinintendenten J. Lindquist 
samt de civile ingenjörerna F. Berthelius och G. Blume - att 
inom departementet biträda med verkställandel af en utred
ning getr~iffande bokföringen och kontrollen vid flottans varf 
jämte därtill hörande frågor i syfte att undersöka, huruvida de 
nuvarande förhållandena uti ifrågavarande hänseende motsva
rade de kraf, som härå borde ställas. 

I april 1911 framlades den anbefallda utredningen omfa t
t~mde, dels betänkande rörande såväl bokföring och kontroll 
som hänned sammanhängande frågor , dels förslag till regle
mente för varfsdriften. 

För att erhålla en utgångspunkt för sitt arbete göra · de 
sakkunnige en jämförelse mellan verksamheten vid flottans 
Yarf och vid elt industriellt verk. Hufvuclsyftet med driften 
\id flottans varf är, del att utgöra en mobiliseringsstation för 
den flytande materielen, dels att hålla samma materiel med 
därtill hörande inventarier i så hög grad af stridsberedskap sol11 

under de gifna förhållandena är möjligt. Flottans varfs arbe· 

*) Redogörelsen fö r sakkunnigas betänkande har benäget utar
betats af manmngenjören af 1: a graden Pehr Peterson. 
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ten m ed ny- och ombyggnader karaktäriseras såsom afseelda 
filt tillvarataga öfvers]wUet i produktionsförmåga under de 
perioder , då ej tillräcklig tillgång på underhållsarbeten finnes, 
]li Cll arl>elsstyrkans numrär likväl måste hållas uppe med hän
_-;\'ll till varfvens uppgift vid mobilisering. 
· Då det under en mobilisering ~ir af vikt att snabbast möj

ligt få den stridsdugliga materielen utrustad och att få upplagd 
,rller 1mder reparation förlagd materiel snabbt försatt i stridsdug
ligt skick och utrustad, och då kostnadshänsynen här måste till
miilas unclerordna.d betydelse, kräfves för denna varfsverksam
het cn organisation, som genom aU reglera, bokföra och kontrol
lera det jäktande arbetet bringar ordning och reda däri, men 
som ej behöfver några organ , som underlätta produktionskost
:nadernas nedbringande. 

Yicl materielens förläggning i stridsberedskap och under
håll m åste varisarbetet lämna bästa möjliga produkt - såväl 
i kYal ilet som kvantitet - för de anslagna och i de flesta fall 
ldlapp t tillmälta medlen ; här ligg~r alltså vikten uppå aU arbe
ta med låga tillverkningsokstnacler och samtidigt hög produk
Lionshastighet, utan att arbetsproduktens kvalitet sänkes. Den
na verksamhet kräfver därföre en orgm1isation, som ej endast 
fyller de med hänsyn till arbetet under mobilisering ofvan upp
ställda villkoren, utan äfven har tillfredsställande organ för 
11edbringandet af produktionskostnaderna. 

E n sådan organisation lämpar sig äfven för ny- och om-
hYgf:in adsarbetena. . 

Då en väl ordnad och drifven ordinarie verksanihet 
materielens beredskapsförläggning och underhåll - utgör en 
god förberedelse åt såväl arbetsledning som arbetare för ett 
tillfr edsställande arbete under mobilisering, då den ordinarie 
Yerksamhet pågår dagligen under långa tider under det 
111ohiliseringsverksamheten är niycket sällsynt och endast ut
sträckt öfver en jämförelsevis kort tidsperiod och då slutligen 
flou nn måste försöka att under fredstid vara så billig som är 
förenlig t med fullt tillfredsställande stridsduglighet, så anse de 
sakkunnige att organisationen bör göras fullt lämpad för den 
·Ordinarie verksamheten med tillbörligt afseende fästadt vid alt 

Tiäshift i Sjöväsenclet. 18 
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den skall äga tillräcklig styrka och tänjbarhet att hålla uncte1-

en mobiliserings växlande förhållanden. 
Det industriella affärsföt:etage ts hufvudsyfte är att lämna 

god vinst på det i anläggningen bundna kapitalet. För att na 
delta, måste verket lämna en god arbetsproduk t för att få sitt 
fabrikat välkändt och eftersträfvadt på marknaden, hva rige
nom verkets omsältning hålles uppe och ökas, men det måste 
också pressa ned tillverkningskostnaderna för att få sj~ilfkost

nadspriset så lågt under marimadspriset som möjligt, hvarige
nom omsättningen blir vinstgifvande. För det industriella ver
ket är det alltså nödvändigt att arbeta m ed låga tillverknings
kostnader och samtidigt hög produktionshastighet, utan atl 
arbetsproduktens kvalitet sänl;.es. 

Ehuru flottans varf och ett industriellt affärsföretag såle
des hafva helt olika syften, måste de söka vinna sina respektive 
mål med samma medel. Häraf framgår, att samma pricipe r, 
som framgångsrikt pröfvats och vunnit erkännande inom elen_ 
enskilda industrien äfven böra vara :användbara inom driften 
vid ett flottans varf. Deras genomförande i organisationen måste 
dock naturligtvis lämpas efter varfsdriftens art och förhållanden. 

Detta är den grundtanke, lwarpå de sakkunnige byggt sitt 
förslag till flottans varfs organisation. 

I del föreliggande föslaget har organisationen, eller rättare· 
den del däraf, som benämnes verkstadsbokföring, uppdelats i 
fyra grenar, nämligen: själfkostnadsberäkning för produkliva 
arbeten; oproduktiva kostnaders beräkning och bokföring; tid
kontroll, aflöningsberäkning och ackordssystem sam t material
bokföring. 

Då här ej torde vara platsen att detaljeradt beskriha ord
mmdet af lwar och af dessa grenar, skall endast hufvudlinjerna 
af de sakkunniges förslag relateras. 

Själfkostnaclsberäkning för produktiva arbeten. 

Erfarenheten från industriell drift i allmänhet gifver vid 
handen att flottans varfs organisation, för att fylla det ofvan 

- 275 -

uppsl iillda krafvet att underlätta nedbringandet af produktions 
l,ostnaderna, bör i sig inrymma en själfkostnadsberäkning, som 
];an visa till vad pris h varje detaljarbete utföres och de sak
kunnige påvisa dessutom nyttan häraf för flottans varf i fråga 
om acckordssättning, maskinarbele och upphandlingar. Till 
följ d af att kostnaderna för de flesta arbetena vid flottans varf 
bes l ridas af anslag, h vilka ej få öfverskridas, måste af själf
kostn adsberäkningen dessutom kräfvas , att den under arbetenas 
fo rlgang visar hvarje titels medels-förbrukning och behållning, 
ty endast härigenom kan ett ändamålsenligt ordnande - d. v. ~. 

ul sl r;iclming eller begränsning men hänsyn till disponibla m e
del -- af varfsa rbetena vinnas. 

Beträffa nde elen nuvarande organisationens ställning till 
dessa kraf visas, att densamma icke gifver de begärda siffrorna 
öfver medelsförbrukning och behållning på hvarje titel. Dc 
siffror, som för delta ändamål n u meddelas från räkenskaps
kon iore ls titelbok, äro ej af annat värde, än aU de genom 
jämförelse med motsvarande uppgifter från föregående år gif
ver ett visst stöd för e tt approximativt bedömande af ställningen 
det ta år jämfördt med ställningen det föregående året. Krafvel 
på alt, när så behöves, kunna erhålla tillverkningskostnaden för 
hvarje detaljarbete för sig fyller elen nuvarande organisationen 
endast i det undantagsfall, att detaljarbetet går på sin särskilda 
lite! och äfven i det fallet endas t mycket approximativt eniir 
siffrorna för aflönings- och materialkostnaderna ej äro tillräck
ligt noggranna för detta ändamål och de oproduktiva kostn;t
dernas fördelning är felaktig. 

Enligt de sakkunniges åsikt tarfvas alltså i dessa fall en 
omläggning af den nuvarande organisationen. Då emellertid 
dri ft t:>n vid flottans varf är af olika natur på olika arbetsplatser, 
lllen de t måste vara fördelaktigt, att organisationens hnfvud
linjer äro öfverallt lika, måste det för flottans varf lämpliga 
systemet vara tänjbart, så att det gifver möjlighet till en långt 
drit\-en detalj ering i själfkostnadsberäkningens resultat för de 
arbekn, vid hvilka sådant är behöfligt, utan att tvinga till 
011Öcl ig de tal jering för sådana arbeten, där det ej är behöfligl 
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.att känna mer än slutsumman. Med hänsyn härtill föreslås, att 
j)eordradt arbete uppdelas i beställningsnummer och att själf_ 
kostnadsberäknin gen i första hand uträknar k os tnaden ·för 
hYarje bestälningsnumrner. Genom au gifva beställningsnum. 
r en lämplig omfattning - minimum: en arbetsoperation, maxi
mum : allt å en arbetsorder angifvet arbete - erhålles önsk d.tl 
detalj ering af sjölfkostnadsberäkningens r esultat. 

För att få medelsförbrukningen per månad på lwarje tiltel 
hopsumm eras kostn aden för alla beställningsnummer för titeln 
:under m ånaden. 

U tom nu omhandlade fordringar p å själfkoslnadsberä!;:
ningen måste densamma själffallet tillfredsställa al la rimliga 
anspråk p å tillförlitlighe t, och då ett arbetes kostnad är sam
m ansatt af aflönings-, material'- och oproduktiva kostnader 
·samt öfriga utgifter, så m ås te hvar och en a f dessa lermer 
Yara fullt tillförlitlig. Huru den nuvarande organisationen stäl
ler sig till denna fordran beträffande material- och oproduktiva 
kostnader , omnämnes liingre fram. För alt få en riklig siffra 
för arbetslön är del nödvändigt att arbetsliden 6itt och nog
grann t föi·delas p å arbetena. De sakkunnige visa, att det nu
Yarande systemet h ~irulinnan ej är tillfredsställande, ulan före
slå, att arbetarna :\ a rbe tskort eller tidboksblad i tidkontrollur 
afshimpla tiden för lwarj e arbetes början .och slut. Med stöd 
af dessa uppgifter ut räknas sedan upparbetad tid och aflöning. 

De sakkunnige föreslå, att hela denna sjä lfkostnadsberäk
n ing utföres af varfsper sonal. Motivet härtill är, att erfaren
h eten från industriell drift i allmänhet visat, att om denna be
räkning eller bokföring utförts af personal, som är främmande 
för driften, så insmyga sig oundvikligen fel och missförs tånd 
af mångahanda slag och resultaten bli f va otillförlitliga. Den 
n nYarande ordningen, a tt stationens räkenskapskontor uträl>:
nar medelsförbrukningen å titlarna m ed stöd af från varfvet 
bekomna uppgifter öfver arbetstids- ocb materialförbrukning. 
föreslås alltså att öfvergifvas. 
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O produktiva kostnaders beräkning och bokföring. 

Beträffande denna gren af verksladsbokföringen framhålla 
dc '1 kkunnige enelast elt kraf: omkostnaderna skola beräkna s. 
och fö rdelas på ett i möjligaste m ån rildigt och rättvist sätt. 

I belänkande t påvisas, att den nuvarande organisationen 
härut inna n lämnar åtskilligt öfrigt att önska. Omkostnaderna 
debiteras nu , dels på vissa oproduktiva titlar, dels på de arbets
ti lla r, som användts under den tid omkostnaderna åsamkats .. 
De oprodui;:Liva titlarna bekomma sina medel på olil.;a s~itt , 
dc fl 'S la enelast genom anslag, en genom dels anslag, dels Yiss. 
parf t a f n arfsprocenten », samt slutligen hå endast genom Yiss 
pa rt a f nnfsprocenten . Varfsprocenten, som b eräknas å alla 
titlar utom underh ållstitlar och utdebiteras med 10 % å såväl 
nflönings- som materialkostnad , fördelas med 4

/ 10 till lwardera 
af titlarna 113 och 369 samt 2

/ 10 till titel 365. 
Be träffande de oproduktiva titlarna anmärkes, aU titlarna 

140, 143, 302 A och 127 delvis täcka hvarandra, hvilket föran
Iceler a lt en rationell fördelning af dessa omkostnader ej låter 
sig g<'nomföras. Rörande dc oproduktiya titlar, som nu äro 
gcnwnsamma för station och varf föreslås en uppd elning, så alt 
var f, els omkostnader låta sig beräknas . 

Rörande varfsprocenten visas det rent felaktiva uti , alt 
d en sa m ma drabbar såväl materia l- som aflöningskostn acl, alt 
den med lika procentsats drabbar arbetena oberoende a f deras 
art , sa m t slutligen att unclerh ållsarb~tena äro befriade från den-
na beska ttningen. , 

\T issa omkostnaders debitering direkt p å arbetstitlar beteck 
nas sasom ogynsam, enär de t icke kan förebyggas, att arbeten 
~en ti tel förbruka förnödenhet'er, som uttagits för och deb itera ts 
<i en annan titel. Denna direkta debitering hör därför ej få an
Yiin <hs a nnat än i de fall , då den är oundYiklig. 

De omkostnader, som härfl y ta direkt af masl.;inarbele, iiro 
ej tillbörligt uppmärksammade i nuvarande organisation . I 
hctiinka nde t visas likväl genom exempel behofvet af, att äfven 
dessa omkost nader ber~iknas och fördelas på ett i möjligaste 
lll ån rikt igt sätt. 
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De sakkunnige anse på nu anförda skäl att det nuvarande 
systemet för omkostnaders beräkning och fördelning förb ind. 
rar fas tsbillande t af arbetenas själfkoslnader, men erinra, att 
Yid en förändring af denna gren af organisationen bör nogsamt 
l1eak tas, att vid elt flottans var f ej finnes någoru vinst, som vid 
el t för lågt tilltaget omkostnadspålägg -kan täcka den härar 
llppkomna bristen. Här ligger alltså en betydelsefull skillnad 
mellan ett flottans varf och en industriell affär. 

Skillnaden mellan dessa två verk måste äfven uppmärk
sammas i fråga om omkostnaderna för ränta och afskrifnin
gar å Yarfvens anläggningskapitaL Då elen enskilde insätter 
penningar i en industriell affär , förväntar han, alt affären skall 
gifva honom en summa penningar om året i ränta på det 
insatta kapitalet. Affären har bundit kapitalet i sin anlägg
ning, hus, maskiner, lager m. m. hvilket allt så småningom 
sjunker i värde . Innan därföre affären af sin inarbetade vinst 
].;an betala ränta på det insatta kapitalet, måste den göra af
skrifningar på värdet af sina anläggningar, så att ej det i dem 
bundna kapitalet är förlorat, då materielen blifvit otjänstbar 
och mås te ersättas. Från den intjänade vinsten, d. v. s. från 
skillnaden mellan tillverknings- och försäljningspris måste alltså 
medel tagas till såväl ränta som afskrifningar. 

Då nationen binder kapital i militära anläggningar begäres 
"~il en viss ränta på penningarna, men e.i i form af en årlig utdel
ning 11tan i form af ökad styrka i försvaret. Vid flottans varf 
finnes alltså ej någon anledning att i tillverkningskostnaden för 
arbeten, hvilkas ändamål, direkt eller indirekt, är vidmakthål
lande eller ökande af den flytande materielens striclsvärde, in
r~ikna något påhigg för rän ta å anläggningskapita let, ty den 
ränta, som nationen begär, får den i varfvets förmåga att fylla 
sina 11pgifter för fartygens förläggande i stridsberedskap och 
för mobi lisering . 

Emellertid belona de sakkunigc vikten af att kunna be
döm a arbetsmaskiners ekonomiska egenskaper och nödvändig
heten af att härvid taga hänsyn till maskinernas anskaffnings
kostnad . H~iraf följer behofvet af att i en för sådant ändamål 
afsedel stntislisJ:.: lillYerkningskostnad inräkn a maskinränta. 
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De anförda skälen bestrida däremot alls ej det principiellt 
,.ik tiga af att i kostnad en för de å t utomstående beställare ut
förda arbetena inräkna pålägg för ränta å anläggningskapitalet. 
]3ct itn kes em ellertid , att öfvervägancl e delen af anläggningskapi
talet vid t . ex. Karlskrona-varfvet är bundet i omfattande dock
anliiggniugar, mobiliseringskajer, byggnader föt: militära för 
råd er m. m. Lorde de t. framstå smn oskäligt att på lillverknings
J;: ostnaderna för ett arbete, som ej har n ågon nytta af denna 
fö r militära ändamål afseelda dyrbara apparat, göra pålägg för 
rän ta på hela anläggningskostnaden. De sakkunnige hafva där
fön · föreslagit, att sådant arbete skall betala räntekostnad en
das! för de arbetsmaskiner , som använclts. 

Af de anslag riksdagen lämnar till flottans underhåll och 
nybyggnad afsätter marinförvaltningen årligen och med stöd af 
fr ån varfscheferna inkomna förslag medel såväl för underhåll af 
varfsanläggningama som för ombyggnader af verkstads- och 
förrad shus och för ersättning af arbetsmaskiner i stället för 
fö rsli llw eller omoderna sådana. Detta förfarande innebär, 
a t~ af de anslag, som skola betala ];:ärnan af varfvens arbeten 
- underhållsarbetena ~ uttagas, utöfver kostnaderna för de 
11tförd a arbetena, äfven medel till ersättning af otjänstbara delar 
af anläggningen. Detta innebär tydligen en art af afskrifning. 

Så ledes får i den tilverkningskostnad, som för marinens 
cgn ~1 arbeten skall u te biteras från vederbörlig titel, ej ingå nå
go l pålägg för afskrifningar. I betänkandet har emellertid 
ph isa ls nyttan af att kunn a jämföra en artikels tillverknings
kost nad vid flottans varf med marknads- eller anbudspris och 
häraf följer behofvet af att äfven vid dessa arbeten kunna i en 
fö r ii ndamålet afsedcl, statistisk tilverkningskoslnad inräkna ett 
P<1 liigg för dessa afskrifningar. För att vinna detta syfte bör 
' ar i'Yc ts del af anslag till titel 111 samt anslagen å titlar 113, 
11 -J. och 115 fördelas som procent11ellt pålägg på arbetslön, 
11\ n rigenom :'if ven erhålles lämpligt pålägg för va rfvets under
hållskostnader . Däremot finnes vid arbeten å t utomstående 
hest iillare intet skäl för att ur tillverkningskostnaden utesluta 
Påliigg för afskrifningar. Dock gäller här samma invändning 
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som beträffande räntepålägg och har därföre förslaget eJ upp, 
tagit en på vanliga grunder för h ela anläggningskostnaden be: 
räknad afskrifningsprocent, utan bestämmes elensamma istället 
på grund af de afsättningar marinförvaltningen gör, d. v. s. att 
utomstående beställare få för sina vid flottans varf utförda 
arbeten betetia samma procentuella pålägg för underhåll och af
skrifning af varfvets materiel som del, hvilket inräknas i den 
ofvan nämnda statistiska tillverkningskostnaden för m arinens. 
egna arbeten. 

Beträffande b efäls och militärt underbefäls aflöningar anse 
de sakkunnige, att dessa utgifter till följd af inkontinuiteten i 
denna personals tjänstgöring ej bör räLLvisligen inräknas i varf
vets omkostnader. 

I enlighet med ofvan anförda grundprinciper för omkos t
naderna vid flottans varf uppdelas de oproduktiva kostnaderna 
i konstanta omkostnader och driftomkostnader. 

Konstanta omkostnader äro varfvens del af utgifter under 
nuvarande titlar 18, 123, 127 , 129, 128, 139, 140, 143, 302A, 
303, 111, 113, 114, 115, 116, 117 samt en ny titel för aflöningar 
åt förmän, som tjänstgöra som arbetsledare. 

Med hänsyn till de fordringar, som en mobilisering ställer 
på flottans varf, och att varfven alltid skola Yata redo att fylla 
dessa fordringar , anse de sakkunnige, att de nu nämnda om
kostnaderna icke få göras beroende af arbetstillgå1igen på vari
ven: alltså böra medel till dessas täckande icke anskaffas genom 
pålägg på tillverkningskostnaderna utan fortfarande som hit
tills genom anslag. 

Dessa omkostnaders totalbelopp und er ett å r uträknas i 
procent af å r ets produktiva lön er ; elen erhållna procentsiffran 
användes under h ela det p åföljande åre t. Pro d u k ten af pro
centsiffra och aflöningskoslnacl utgör det pålägg för konstanta 
omkostnader , hvilket skall ingå i tillverkningskostnaden för 
arbete å t utomståend e b eställa re samt - för de ändamål, soJll 
ofvan nämnts - i den statistiska tillverkningskostnaden för 
m arinens egna m·be ten . 
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Driftomkostnadema uppdelas i driflpålägy, masUnielrifts
kostnad och maskinränta. 

Driftpdlägg omfattar omkostnaderna för verkstäders b e
lysni ng, uppvärmning, r enhållning, aflön ing åt p ermitterade och 
sjuka, allmänna förnöd enheter (såsom trassel, fotogen , olja, 
smärgelduk m. m. ), verktygs nyanskaffning och underhåll , ma
skinrem mar , komprimerad luft (för borrar, m ejslar m .m.), di 
rek t ånga, etc. etc. Beloppet a f dessa omkostnader uträknas 
månadsvis för hvarj e arbetsafclelning såsom en procentsiffra 
af produktiva arbetslöner inom samma afdelning, hvanid hän
syn tages till elen brist eller det öfverskott, som eventuellt upp 
stått under den förflutna månaden. 

Medel till täckande af dessa omkosnacler erhållas genom 
att i h varje produktivt arbetes tillverkningskostnad inräkna ett 
pålägg lika med produkten af arbetslön och den för m ånaden 
gällnncle procentsiffran. 

JJ askindriftkoslnaclen omfattar utgifterna för clrifkraft till 
arbetsm askinerna. , Medel till hickande af dessa omkostnader 
erhalles genom att hvarje maskin värdesättes i förhållande till 
sin normala kraftförbrukning med en koeffi cient ; maskinen s 
antal produktiva arbetstimmar under m ånaden multipliceras 
med m askinkoefficienten ; summan af alla maskiners proclukter 
divideras i elen kostnad som driften under m ånaden föranledt , 
ökad r espektive minskad med den brist resp. öfverskott, som 
uppslåt t under den gåt1gna månaden ; kvoten är kraftenh eten s 
pris per timm e. För hvarje produktivt maskinarbete utdebite
ras fö r hvarje använd arbetsmaskin ett belopp af: antal m askin
arbets timmar X maskinkoefficienten X kraftenh eten s tim pris . 

Maskinräntekostnad är för flottans varf - såsom Yisa ts -
endast en statistisk omkostnad. Den beräknas till 5 '7o pr å r 
af lnar je maskins anskaffningskostnad . Detta b elopp elivieleras 
lll cd m askinens antal produktiva arbetstimmar und er det för 
flu tna året ; kvoten ger maskinränta per timm e. · F ör hvarj e 
lll ashnarbele åt utomstående beställare utdebite ras för h varj e 
anv}incl arbetsmaskin ett belopp af : antal m ask inarbetstimmar 
\' 
/\ tinnän ta . För marinens egna arbeten inräknas m askinränta 
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..:ndast i den statistiska tillverkningskostnaden och utdebiteras 
således ej från vederbörlig titel. 

Tidkontroll, oflöningsberäkning och ackord. 

I förslaget påvisas, all den tidkontroll, som nu användts 
Yid flottans varf, ej är tillfredsställande, och därföre förordas i 
stället anviindande af tidkontrollur , i hvilka arbetarna vid ar
hetstids början och slut afstämpla tidlwrt. Äfven föreslås, att 
allt underbefäl i varfstj~insl afstämplar ticlkorl. I förslaget er
inras äfven om daglönens olämplighet under nuvarande för
hållanden vid varfsarbetet, och föreslås öfvergång till timlön. 
Endast för de fall, alt timlön vore olämplig med hänsyn till 
arbetets art föreslås daglönens bibehållande, men dessa daglö
nares ställning bör blihra alldeles analog med månadslön ares 
beträffande öfvertidsersältning, permission, aflöning under sjuk
dom 111. n. förhållanden , blott med den skillnad, som kommer 
af att tidsenheten för den ene är en dag och för elen andr e en 
månad. 

Vidare föreslås, att hvarje varfsdepartement fullständigt 
ombestyr sin personals aflöning såväl beträffande uträkning af 

beloppen, lwilken verkställes direkt å hvarje mans tid kort, som 
utdelningen. 

Aflöning åt permitterade och sjuke, som af de sakkunnige 
l)etraktas såsom en oproduktiv kostnad, föres lås att, med af
Yikande från nuvarande system, uträknas och bokföras obero
ende af den verkliga aflöningen; sjukaflöning utbetalas likväl 
samtidigt med öfriga löneförmåner. Aflöningsperioden fö reslås 
till 10 dagar, 1- 10:de, 11 :le- 20:de samt 21 :sta till och med 
månaelens slut. 

Beträffande ackordssystemet torde här endast vara lämp
ligt omnämna, att i förslaget förordas användande af premie
ackord vid sidan af vinstackord, och alt ett premieackord, sär
skildt Himpadt för driften vid flottans varf, utarbetats . 

Rörande kontroll öfver u Lbetalad aflöning föreslå de sak-

kunnige , att aflöningslistan, kvitterad af vid a fl ön ingen n ärva-
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rande tr e vittn en, och å tföljd af tidkort och ackordssedlar så
:,OJll Yr r ifikationer, fr ån departem entet aflämnas till räkenskaps

l; onlo re l. 

M aterialbokföringen. 

lk lräffande nnvanmcle prissättningen å materiali er - me
delpris - påvisa de sakkunnige det ohållbara i gällande be
stii nmwler och föresl å at t de t pris , lwartill en vm· a utlämnas 
jr:l n ma terialförråd s material- , persed el- , virkes- och instrnmen 
taluppb iircler, baseras direkt på varans upphancllingspris. Vid 
;Jtriiknande af varupriset , hvilket föreslås att ombesörjas af 
.!11 ~1 k r ialin tenden ten i enlighet med af varfschefcn gifna bestäm . 
mrl se r, göres på upphandlingspriset dels ett för året fastställd! 
pron '1rlue1lt pålägg för täckande af materialförrådets omkost
na ckr för belysning, renhållning, värme, biträdens aflöningar 
m. m ., dels ett pålägg för täckand e af den för handen varand e 
ar lik<'lns extra leverans- eller upphandlingskostnader , dels, för 
Y:l r or clär så hehöfves, ett pålägg för täckande af förrådsför
lusl cr. 

Betriiffancle materialbokföringen framställes i förslaget an 
mii rk ni ngar mot det nu gällande systemet, dels cltirför att bok 
föri ngen ej visar behållningen af viss efterfrågad vara , då af 
rl rn ~amma finn2s flera dimensioner, dels att inventeringskon
h olle n ii r i hög grad försvårad. De sakkunnige föreslå därföre 
rn Ile tydligt föränd r ad bokföring, som dels visar såväl intäkt 
·och u tlämning från materialförrådet själf, som förbrukningen 
af ma te rialier och behållningen vid departementen af från för
råd l'( u ttagna artiklar, dels för hvarj e kvantitet augihrer enhets
pr i ~, el ds slutligen å rsvis , genom en redogörelse, visar material
fii rrn cle ts behållning vid årsskifte såväl i kvantitet som värde. 

Be träffande inventarieförrådet ansluta sig de sal,kunnige 
lill det tidigare framkomna förslaget att indelningen i särskilda 
och n llm ii.nna inventarier bör upphöra. 

Såsom ofvan nämnts förlägger förslaget hela den för varf
Yct Pr forderliga verkstadsbokföringen till varfsdeparl ' ~men Len ; 
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stat ionernas räkenskapskonlor, som härigenom befrias från en_ 
dfsevärd arbetsbörda, slw la enligt förslaget endast månaelsvis 
revidera från varfsclepartcmenten inlämnade uppgifte r samt 
sköta varfvens kassabokföring. 

På grund af en granshting af den bokföringspersonal, sonl 
nn använd es vid varfven, komma de sakkunnige till den åsik
ten, att den nuvarande a rbetspostind elniJ1gen bör för~inclras där
hän, att !war och en af varfvets verkstäder och ständiga arbets
platser utgör en arbelsafdelning, som ii r enheten för underbe
fäls-arbetsledn ing, och all departements arbetsafdelningar på 
lämpligt sätt sammansJu Las till arbetsgrupper ; a rbetsgruppen är 
enheten för befälsarbetsledning med bokföring. H~irigenom 

skulle Yinnas - om nuvarande bokföringssyslem ej ~indrades. 

- en minskning i behofvet af bokföringspersonal, eller , om 
bokföringsarbetet vid departementen ökades, alt bokföringsper
sonalen ej behöfcle ökas i samma prorortion som bokförings
arbetets till v ä x t. 

Jämföras den arbetsbörda, som elen föreslagna organisa
tionen åstadkommer, och del arbete den nuYarandc förorsakar 
så finner man, a tt departementskontorens arbetsbörda blir 
ungefär densamma, kanske något minskad , arbetsgruppernas 
ökad och, som förut nämnts, räkenskapskontorens minskad till 
oml<ring hälften. De sakkunnige uttala . den åsikten a tt cle 1 ~ 

antydda förändr-ade indelningen i arbetsgrupper och afdclningar, 
kommer all väsentligen motv~iga ökningen i bokföringsarbete 
vid arbetsgrupperna. 

I betänkandel betonas , att en fullt tillförlitlig sj~ilfkostnads
bcräkning, en riktig beräkning och r~ittYis fördelning af de opro
duktiva kostnaderna samt en i öfrigt tillfredsställand e organi
sation af bokföring och kontroll väl är en nödvändig förutsätt 
ning för vinnandel af god drift-ekonomi , m en ej den enda, 
utan ledningen måste ~1ga förmåga att utnyttja dc erfarenheter, 
som genom nämnda organ isati on vunnits . U trymmet torde ei 
medgifva att relatera betänkandets uttalanden i hithörande frå
gor, ulan skall blo tt nämnas en af de grundsatser, som härvid--
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Ja t( :mses böra tillämpas, nämligen att det lägre arbetsbefälet 
oc h iih cn i viss mån underbefälet bör tillmätas läinpligt ansvar 
för det s~itt , hvarpå de sköta arbetena, och i viss m ån utstr~ickl 
j)e fo~< · nhet till själfstäncligt arbete - dock utan inskränkning i 
depar tementschefernas befälsrätt Det lärer ej kunnna förnekas, 
alt det i första hand är denna direkta arbetsledning, som skall 
oöra dc h"irdomar, verkstadsbokföringen gifvit, fruktbärande 
t:> 

geJ llllll c ll oafbrutet och målmedvetet arbete med förbättring i 
:11·]Jl'lsme loder , verktyg och arbetsmaskiner samt genom ration ell 
s pa r~amhe t , ej minst i fr åga om omkostnaderna. Den högre 
!ed n.ngcn - varfschefen och departementscheferna - inverka 
!ll C' l"' pa driftekonomiens stora fal-: lorer, upphandlingar, arbets
brb ~l ning , aflöningspolitik , större förändringar i driften, m. m _ 

Den maritima förvaltningens organisation och revision. 

l sitt betänkande öfver öfningsanslagets öfverskridandc har 
sl al"kommissarien Tenow osökt kommit in på en del af de 
hr isl<'r, som han anser vidlåda marinens organisation. Han 
an f'i'n· sålunda bland annat: 

.t ll en enhetlig ledning af marinens ekonomi saknas ; 
:1 ll den inom den ·ekonomiska administrationen så ound

gii ngliga samverkan mellan de olika myndigheterna icke i"ir be
lr~·ggad; samt 

;li t det s. k. divisionsansvaret p å många viktiga punkter h :u 
'u n n i l insteg i en understundom förbluffande gtad. 

\'idare uttalar statskommissarien Tenow den åsikten , all 
Inar i n förvaltningen icke tillräckligt kraftigt varit ledande inom 
del l'konomiska området, utan fastmer intagit en m yck et passi1· 
hall11 mg. 

lian fritager icke heller de militära myndigheterna från en 
särs k il d t uneler senare år framträdande, understundom alltför 
1 ~ng1 dr ifven sangvinism vid k ostnadsberäkningarna. 

.\ lt marinförvaltningen ännu så sent som år 1909 på för
aret i('ke rätt uppskattat den olägenhet, som uppstod genom att 
l il] fi ilj d a f bristande arbetskrafter på stationerna räkenskaperna 
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d~irslädes ick e kunde h ållas :'t jour, framgår enligt min åsikt 

m ed tydlighet däraf att ämbetsverke t, stödjande s ig på teore. 

tiska spekulationer utan bärande reelt und erlag, at:styrkte det 

a f s~i rskildt tillkallade sakkunnige noga utredda behofvel af en 

ökning af marinlendenturkå ren , utan alt marinförvaltningen 

s :1m tidigt föreslog, h vad som bo rde göras för att snaras t neu

tralisera den sk ad liga verkan af bristande !Hrbetskrafler på 
sta tion ernas räkenskapskontor. 

Den skarpaste kritiken mot marinens ekonomiska fönalt

ning har utöfva ts af regeringen själf, då dåvarande sta tsmini

stern till statsrådsprotokollet öfver sjöförsvarsärenden den 28 
april 1911 anförde bland annat: 

"Den fråga , som Statsrådet och Chefen för sjöförsvarsde

partem ente t nu framfört, är af vidtgående betydelse. 

Alt stora brister vidlådt marinens ekonomiska adminis tra

tion har icke kunna l und gå a tt af Kungl. Maj : t redan tidigare 

uppmärksammas . Genom de tid efter annan vidtagna föränd

ringarn a i elen högre maritima förvaltningens organisation hade 

man emellertid haft grundad anledning förmoda, alt en änd ring 

Lill de l bättre skulle inträda och a tt marinens ekonomiska ange

Higenheter skulle komma alt för framtid en hanclhafvas med 
kraft och omsikt. 

Dessa förhoppningar synas emellertid icke h afva gå tt i upp
fyllelse. 

De t är tydligt, att de bristfälligheter i den ekonomiska fö r

vallningen, som han blottat, ligga icke allenast på e tt håll. 

Marinens räkenskaper hafva icke på m ånga år utvisat, till 

hvi lk a belopp utgifterna för stampersonalens öfnin gar under 

ett å r i verkligheten uppgått. Det ä r u n der sådana för hållanden 

anmärkningsvärd t, att marin förvaltningen , som ju uneler J( ung!. 

Maj :t i ekonomisk t afseende utöfvar öfvers tyrelsen öfver sjö

försvaret, icke tagit initiativ till afhjälpand e af detta missför: 

hållande. I ställe t har ämbetsve rket und er å ratal läm na t sina 

uppgifter angående nu förevarande a nslags verkliga s täll n ing 
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end as t på grund af approx im a tiva be6ikningar, och marinför

valtningen har under sådana förhålland en förlorat den ledning: 

i fraga om den ekonomiska förvaltningen af marinen, som m 

si r u l, tionen å t ämbetsverket anvisat. 

T ill fullo instämmer jag i statskommissarien Tenows ul 

talnnde, a ll hvad som erfordras är inrätla nclet a f en verklig och 

cffel,t iv ekonomisk öfverstyrelse för marinen , vare sig detta kan 

sJ;:e genom en omorganisation af marinförYaltningen eller pa 

annal säll. 

Först sedan detta ske ll , kan man hafva grundad anledning 

till den för hoppni ngen, a lt den på delta område så oundgäng

liga samverkan mellan de olika m ynd igh eter till en ekonom iskt 

dri fti g ledning skall kunna betryggas. 
På grund af hvacl jag n u anfört finner jag det vara en ange

Iiigen het af utomord entlig vikt, att Kungl. Maj:t omedelbart vid 

tager åtgärd er i syfte att skapa en fast och därmed belryggande 

orcl n ing inom marin ens ekonomisk a förvaltning. » 

Regeringen uppdrog också samm a dag å t sta tskommissa

rien T enow alt under hans fortsalla grans kningsarbete hafva 

uppmä rksamheten fästad på de brister, som målle vid låda el en 

mariti ma förvaltnings-organisationen, och, seelan materiel för 

frågans bedömans blifvit förebragt, därmed inkomma till Kungl. 
Maj : t. 

Undersökningen är h ärm ed inne på e tt för marinens vidare 

utveckling och den maritima förvaltningens effektivitet och an

seen de utomordentligt viktigt ämne. Det ä r en lifsfråga för 

marinen a tt få de organ isatoriska bristerna i förvaltningen af

hjälpta, och ingen tidpunkt kan vara lämpligare för detta re

fonn arbe te ä n den nuvarande, då nyttiga reformer inom för

svarsväsendet äro förem å l för statsmakternas synnerliga upp

tnärksan"Jlhet, och marinen har tillfälle till inre arbete för att räl! 

ku nna fö rbereda sig till den m a teriella utveckling af sjöförsvaret , 

h\' il ken vi vä nta såsom en följd af försvarsberedningarnas arbe

ten. Skall det lyckas att bryta det motstånd mot reformer inom 

organisa tionen, som förefinnes ? Elles skola alla försök i den 
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...-ä gen stranda såsom hittills? Erfarenheten från föregående 
lider berättigar till farhågor att reformerna uteblifva, om de icke 
komma att stödjas af kraftiga impulser från utom marinen stå
ende personer och tvingas fram af statsmakterna. 

Marinförvallningen erhöll ny instruktion och nominellt en· 
ny organisation med 1909 års ingång. Omorganisationen rörde 
sig i allmänhet endast på ytan och var såsom sådan utan bety. 
clelse. På några ställen sökte den sig något mot djupet, men 
]Jlef där ohjälpligt misslyckad. Sällan hafva bristerna hos en 
o rganisation så snabbt framträdt. Det hade väl knappast gått 
€tt fjärdedels år, innan det var alldeles påtagligt, att marinför
Yaltningen icke endast icke vunnit utan rent af förlorat på denna 
s. ].; . omorganisation , oaktadt marinförvallningesn budget vuxit 
från 50,600 kronor till 133,000 kr. , d. v. s. med icke mindre 
iin 162 %. 

Olämpligheten af den stii llning, som åt chefen för marinför
valtningen gifvits, har på ett öfverbevisande sätt blifvit klargjord 
af marinöfverkommissarien Dahlin i ett föredrag inför Krigsve
tenskapsakademien hösten år 1909 . Detta föredrag återfinnes 
ej i a l;; ademiens tryckta handlingar. 

Den fundamentala svagh et, som man enligt statskommissa
rien Tenows åsikt kan förebrå den nuvarande marinorganisa
lion en, är dess brist på logisk arbetsfördelning och det förflac
kande inflytand e den utöfvar på det personliga tjäns teansvars
medvetandet. Den ikläder verksamheten en yttr e formell skrud, 
som icke tager erforderlig hänsyn till den naturliga färgTeningen 
a artväsentligt skilda arbetsområden. Den gifver icke ett di· 
s linkt uttryck för det jämväl moraliska ansvar, som åligger de 
olika fun ktionärerna. Den undertrycker och förkväfver den 
känsla af eget ansvar och lust till eget initiativ, utan hvilken en 
liffull och intresserad verksamhet aldrig kan utveckla sig. Den 
låter icke de olika verksamhetsområdenas målsmän och p ersonal · 
i erforderlig utsträckning själfständigt och officiellt svara för 
sin ämbetsutöfning. 

Den nuvarande organisationen företer anblick en af en 
mångfald framsk jutna funktionärer, h varaf dock endast ett få-
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tal fulls tändigt behärska samtliga de verksamhetsområden, för 
Jw ill-:as tillfredsställande drift de h a att ansvara. 

Herr Tenow lägger närmare ut hvilka följderna af dessa 
organisationssvagheter enligt hans åsikt äro, och öfvcrgår där
erter Lill en granskning af sjöministerns ställning i förhållande 
till marinens administration. Han finner därvid aU i militära 
ärenden en intim relation råder mellan departementschefen, så
som representant för den högsta ledningen, och de lokalt verk
ställande organen , men att däremot sjöministern icke har till
räcklig t intim kontakt med den tekniska och ekonomiska led
ningen af marinens angelägenh eter. Mellan sjöministern och 
de lokala myndigheterna är inskjuten en instans, som icke före
fi nnes i afseende på den militära organisationen. Det är marin
förvaltningen, som i det tekniska och ekonomiska bildar sagda 
instans. Häremot anser herr Tenow att icke så mycket behöfde 
va ra att invända, utan att till och med det kunde vara en fördel 
at t hafv a så ordnadt, om icke ämbetsverket i fråga lede af de 
svagheter, som följa däraf att verksamheten sträcker sig öfver 
för m anga vidsträckta, sinsemellan heterogena områden. Med 
specalinsikten, representerad af de olika afdelningscheferna i 
marinförvaltningen, kommer sjöministern icke i direkt förbin
delsP och kan därför icke utöfva den ledning, som departements
chefen eller Kungl. Maj :t genom departementschefen bör ut
öfva eller gifva afdelningscheferna det stöd dessa behöfva för 
att rätt kunna utöfva sin verksamhet. Efter att ytterligare 
hafya påvisat del felaktiga i marinförvaltningens organisation 
sammanfattar herr Tenow de väsentliga anmärkningar, som 
kunna riktas mot marinens nuvarande icke militära öfversty
relse i följande fyra hufvudpunkter: 

l :o) Den försvårar möjligheten för elen konstitutionellt an
s,·arige ledaren af marinen, chefen för sjöförsvarsdepartemen
tet, att å t verksamheten gifva ökad impuls och riktning. 

2: o) Den ställer icke sjöministern på hvarje punkt af för
val tningen i direkt kontakt med den verkliga sakkunskapen. 

3:o) Den betryggar icke en i möjligaste mån insiktsfull 
ledning af verksamhet, såvidt denna skall af öfverstyrelsen med 
själf,tändig befogenhet utöfvas. 

TidskTi ft i Sjöväsenclet. 19 



-290-

4:o) Den låter icke öfverstyrelsens verksamhet komma tilt 

yttre uttryck i de former, som rättvist och klart angifva ansvars. 

gränserna. 

För att genom lämpliga r eformer i öfrigt kunna afh jälpa 

bristerna anses det vara nödvändigt att uppdela den nuvarande 

marinförvaltningen efter naturliga gränser till olika grupper,_ 

hvilka hvardera skulle stå direkt under sjöministen1. 

Det bör här erinras a tt departementalkommitterade arbeta 

efter samma linjer, nämligen m arinförvaltningens uppdel ning 

och inflyttning i sjöförsvarsdepartementet Departementalkom

mitterade hafva dock icke så enkla formationer att räkna med, 

enär i deras arbete ingår at t söka sammansmälta två så skilda 

verksamhetsområden som arm ens och marinens tekniska och 

ekonomiska ledning, ett försök, som :l priori m ås te stranda, 

emedan det är byggdt på en falsk förutsättning, landt- och sjö 

fö rsvarsd epartementens sammanslagning. 

I betänkandet öfver den m aritima förvaltningens organisa

tion och revision lämnas först en intressant historik öfver flot 

tans öfverstyrelse. Däreft er redogöres för marinförvaltningens. 

organisation och de brister, som anses vidlåda denna samt disku

teras sättet för bristernas afhjälpande. Såsom linjer för om

organisa tionen framställas: marinens verksamhet borde förde

las på tre skilda hufvudgrenar, nä mligen en militär, en teknisk 

och en ekonomisk, och skulle en ]war af dessa ha f va sin öfver

styrelse, lydande under KungL Maj :t. Ulanför dessa hufvud

grenar skulle falla sjukvårdsväsendet och for tifikationsdetaljen. 

Det framh ålles, att man m ed en sådan organisat ion , genom

förd efter sagda tre hufvudlinjer, skulle erh ålla en klar och 

ef ter verksamh elens olik a natur logiskt afpassad arhetsförc!cl

ning. 

Ansvaret för de sk ild a verksamhetsområdenas nöjaktiga till

stånd och funktion skulle därigenom få ett enhetligt och di

stinkt uttryck inom organisationen , verksamheten, k omm e un

der en mera specialiserad ledning än hittills, och blefve inför 

K ung l. Maj: t sakkunnigare företrädd, speciellt i förvaltn ings-
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iirenden, utan att dock splittras i en fö r driftens sammanhål 

lande skadlig omfattning. 

E n dylik organisation skulle således innesluta möjligheten 

all un dkomma de olägenheter, hvilka vidlåda den nuvarande 

organisa tionen a f marinens öfverstyrelse. 

Uppdelningen af marinens öfvers tyrelse skulle i pra ktiken 

genom föras enligt följande. 

Den militära öj'uerstyrelsen. 

Det påpekas af förslagsställaren alt vid bedömande af 

kral\ en på den militä ra öfverstyrelsen man m ås te taga hänsyn 

ti ll nt t den militära ledning, som kan utöfvas af en fackutbildad 

sjöminis ter icke kan förväntas af en civil sjöminister, utah att 

denne måste i detta afseende kunna lita sig till en myndighet 

inom öfverstyrelsen, där den sjömilitära fackkunskapen är före· · 

triidd, e tt förh ållande som i öfrigt alltid beaktats vid utarbetande 

af organisahonsföslag, afseende sammanslagning af Ianclt- och 

~jö fiirsvarsdepartemen ten. Den militära öfverstyrelsen borde 

enligt förs lagsställarens mening sammansättas af chefen för ma

rin staben, inspektören af flottans öfningar till sjöss och ch efen 

för kustartilleriet såsom afdelningschefer och öf\·er dessa, re

presen terande den sammanhållande kraf ten och det enhetliga 

ans\ :n et inför K ung l. Maj :t för marin ens mil i tärverksamhcl , 

>ku lle fungera en chef för ämbetsverket, chefen för marinens 

mil itiira öfvers lyrelse. 

Den telmiska öj'uers tyre/s en. 

Denna styrelse skulle utgöras af de nuvarande art iller i·, 

torpl'd-, min-, nautislw och ingenjörafdelningarna i marinfår

valt ningen, sammanslu tna på sa mma sätt som för närvarande 
är falle t. 

En i spetsen för en sålunda förminskad marinförvallning 

stiilld chef skulle hafva erhållit ett så h omogent och till sina 

l1lin dre enh eter logiskt samhörigt verksamhetsområde a tt han 

lilan käns la af allt för s tor tyngd kunde uppbära ansvare t för 

l11 arinen s tekniska befinnande och verksamhet. 
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Den ekonomiska öj'verstyrelsen. 

Förslagsställaren framhåller att därest man vill vinna en 
·effektiv ekonomisk ledning inom marinen, måste man skaffa 
sig organ - såväl i öfverstyrelsen som i lokalförvaltningarna_ 
hvilka icke blott förmå, ulan äfven tillåtas att arbeta under 
sådana former, att den byråkratiska slentrianen får vika för 
sakförstånd, initiativlust och tidsenlighet. Det blir nödvändiat :, 

att resolut och utan kompromisser mellan sinsemellan ofören-
liga organisationsprinciper bryta med den nuvarande samman
blandningen af militärt, militärtekniskt och ekonomiskt. 

Man måste skapa en själfständig, från de öfriga grename 
af den maritima verksamheten fristående ekonomisk öfversty
relse. 

Efter att hafva diskuterat de uppgifter, som tillkomma den 
intendentuella och den civilt administrativa verksamheten, kom 
mer förslagsställaren till den uppfattning att ärenden af ;m 
anförda olika slag lämpligen kunna sammanföras till behandling 
i en ekonomisk öfvers lyrelse, uppdelad på två byråer, den ena 
!'ör de ärenden, som nu tillhöra den civila delningen, och den 
andra för de ärenden, som nu tillhöra intendentafdelningen, den 
förra dock med undantag af revisionen, beträffande hvilken 
särskildt förslag framställes. 

stationsorganisationens ombyggnad. 

Efler en ingående granskning af stationsmyndigheternas 
åligganden och ställning, konuner statskommissarien in på frå 
gan huru de brister, som vidlåda stalionsverksamhetens organi
sation, och hvilka brister resulterat i ojämnhet och mångskrif
veri, skola kunna häfvas. Detta anses endast kunna ske genom 
en ombyggnad af hela organisationen med skarpt särskiljande 
från hvarandra af de tre hufvudmoment, hvari den maritima 
verksamheten anses sönderfalla, nämligen den militära, den 
tekniska och den ekonomiska verksamheten, hvard.era af des~a 
verksamhetsgrenar företrädd af sin lokalstyrelse, som ansl0te 
sig till motsvarande del af öfverstyrelsen. 
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Den tekniska stationsstyrelsen skulle bestå af varfschefen 
sasom ensam beslutande chef och de olika departementschefe;·
na sasom ledamöter. 

Den ekonomiska stationsstyrelsen skulle utgöras af en för 
valtningschef och afdelningschefen såsom ledamöter m ed skyl
dighet att verkställa stationsstyrelsens beslut. 

Den militäm stationsstyrelsen skulle hafva sin förnäm;;ta. 
rep resentant i stationsbefälhafvaren. 

U tanför den nu afhandlade organisationen af öfverst,v
relscn och stationerna skulle sjukvårdsväsendet intaga en sjä!f: 
ständig ställning. Sanuna skulle förhållandet vara med sjö
krig~högskolan och sjökrigsskolan, hvilka dock i vissa afseen
den skulle vara underställa den militära öfverstyrelsen. 

I afseende på kustartilleriregementenas organisation har 
herr Tenow icke haft anledning att ingå i pröfning, alldenstund 
därstildes inga djurgående ändringar i organisationen lära kriif
vas och har han i sitt utlåtande, som afser undersökning ::lf · 
orgnnisationsprinciperna, icke haft anledning att undersöka <le 
lalj anordningar, hvilken undersökning tillhör ett senare stadium 
af organisa6onsproblemets lösning. 

Den ekonomiska förvaltningen. 

At den ekonomiska förvaltingen ägnar herr Tenow synner
lig uppmärksamhet i sitt utlåtande, hvilket är själffallet, då det 
iir inom detta område, som han själf och de tillsammans med 
honom arbetande sakkunniga hafva sitt hufvuduppdrag. Det 
skulle föra alltför långt a tt här redogöra för hans utläggning af 
detta ämne, som är synnerligen vidlyftigt. Det må dock om
nämnas, att han alldeles bestämdt kommer till den slutsats, att 
räkenskapsväsende och intendentur, redan nu sammanförda å 

Sia tionerna, också böra vara sammanförda i öfverstyrelsen, och 
stationernas ekonomiska styrelser stå direkt und er den ekono
miska öfverstyrelsen. 

Den kännbara brist på direkt samarbete, som nu förefinnes 
lll ellan marinförvaltningen och de ekonomiska organen på sta-
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tionerna, skulle därigenom blifva afhjälpt, förvisso till from ma , 
för arbetet. 

Rörande revisionen af marinens räkenskaper har i samma 
betänkande en omfattande utredning blifvit framlagd. Det kan 
icke förnekas att det nuvarande revisionssystemet har för måna . :sa 
mstanser. En inskränkning af antalet skulle förvisso leda till 
besparingar för statsverket. Den svåra frågan om proportionen 
mellan författningskunskapens och fackkunskapens represen ta
tion vid det kamerala granskningsarbetet behöfver också lösas 
och denna fråga diskuteras ingående i betänkandet. Vid revi~ 
sionen gäller det både att tillse statsverkets rätt och att medgifva 
en fullt rättvis behandling åt dem, som hafva att besluta om och 
verkställa de förvaltningsåtgärder som utgöra föremål för revi
dering. .Jag anser mig icke böra låta årsberättelsen svälla ut 
genom att redogöra för yttrandet om revisionen, utan hänvisar 
till betänkandels innehåll. 

De undersökningar, som statskommissarien Tenow utfört, 
beträffande den maritima förvaltnincrens oro-anisation röra s1·o b -b - ' ;:, 

öfver ett stort område. För att få en klar uppfattning om ar-
betet är det nödvändigt att läsa verket i dess helhet. Den redo
görelse jag lämnat gör icke, jag måste bekänna det, rättvisa 
åt detta framstående arbete. 

Det synes vara ptl ell mycket klart sätt i behinkandet u t
lagdt hvilka väsentliga brister vidlåda marinens organisation, 
förnämligast i hvacl afser förvaltningsområdet. Det är att hop
pas att icke ett oresonligt motstånd skall koncentreras för a tl 
försvara elen nu bestående förvaltningsformen, utan att i stället 
de af statskommissarien Tenow utstakade riktlinjerna eller an
dra reformförslag, som må framkomma, komma att granskas 
fl f dem det vederbör opartiskt och med hänsyn u Leslu lan de till 
statens bästa, utan afseende på egna fördelar. 'Måtte de krafter 
inom marinen, som sitta inne med sakkunskap inom fö rvalt
ningsområdet, vilja använda denna till förbättringar och ej till 
motstånd mol framåtskridande. Det m ~1 ihågkommas, att det 
är lättare att hålla emot ett lass, som skall upp för backen, än 
att draga upp det, och det är ett tungt ansvar, som de ådraga 
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·sig, hvilka missbruka sina krafter i stället för att till allmänt 

gagn u tnyttja dem. 
De t gäller för marinen att, äfven om det måste ske med 

uppoffringar, söka att på alla områden göra sig värdig det förtro 
ende, som. nationen visat sig äga för sjöförsvaret. 

Stockholm elen 2 april 1912. 

H en r y Lind berg. 

Några reflexioner öfver undervattensbåtar. 

Underavttensbåten är ett vapen på modet och anses på sina 
håll som det enda behöfliga maritima försvarsmedlet för en 
stat, h vars hufvudsakliga sträfvan är att bibehålla sin neutrali
let okränkt. Utan aU på minsta vis vilja hylla en sådan åsikt, 
ll\'artill ä1nnu ingen fackman på allvar slutit sig, måste man 
dock meclgifva, alt undervattensbålen olvifvelaktigt iir ett va
pen , som i synnerhet för små nationer i hög grad kan bidraga 
ti ll neutralitetens skyddande. 

I Dansk Tidskrift for Suva:~sen, febr.-mars-häftet, finnes 
en uppsats af Premierlieutenant I. F. Bergsue: ))Om Under
Yandsbaadenes Anvendelse i smaa neutrale stater m ed Inkkede 
Fan ande >>, h vilken gifver anledning till ålskilliga reflexioner. 

Efter en del jämförelser mellan torpedbåten och undervat
tcn .-,Jm ten, hvaraf framgår den senares oFimförligt större chan 
·cer t ill lyckade anfall, heter det i fortsättningen: ))Smaa so
nat ioners Krigsmateriel skal forinden Krig ved det moralske 
Virkning silu·e Opretholdelsen af Neutraliteten i Farvandene, 
'aall'des at en eventuel Fjende, paa gruncl af de Farer, der er 
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forbundet med et Neutralitetsbrud, indser det ufordelagtige i 
at foretage et saadant. Det giBlder for mindre S0nationer at 
0ge Forsvarels moralske v:cerdi saa meget som muligt ved 
altid al holde det krigsberedt. Delle kan g0res forholdsvis 
billigt for Undervandsbaadencs vedkommende, idet de forho lds
vis smaa Bes:c'Clninger i Baaderne g01· . det muligt stadigt at 
holde diesse i krigsberedt Stand. Underuandsbaadenes Mate
riel gar det iourigt naduendigt, far at ha/de det effektivt , at det 
stadig er under Kommando».*) 

Här framhålles alltså åter den åsikten, som gång på gång 
uttalats af våra egna underva ttensbåtsexperter, nämligen, att 
om man verkligen vill draga nytta af ett Ulndervattensbåtförsvar, 
så måste det alltid hållas krigsberedt; d. v. s. undervattenbå
tarnas besättningar måste oafbrutet hållas under öfning och 
materielen under ständig kontroll. En undervattensbåts utsikt 
till framg[mg är nämligen direkt beroende af dess besättnings 
yrkesskicklighet och i synnerhel på dess befälhafvares förmåga 
att hastigt uppfalla olika situationer, att bedöma afstånd, att 
bestämma målets fart o. s. v. Att utbildningen är af afgörande 
betydelse torde klart framgå af följande ur Tidskrift i Sjövä
sendet, häft. 2, 1912, hämtade siffror, hvilka erhållits från öf
ning med franska undervattensbåten "N arwhah. För att inta
ga undervattensläget från marschläget åtgick till en början 2S: 
min., hvilken tid efter öfning nedbringades till successive 25 , 
20, 15 och 12 min. , och numera torde 4 a 5 min. åtgå. Man 
kan vara förvissad om, att efter en eller annan månads overk
samhet skulle åter 28 min. åtgå för att sänka båte1111. 

Ju mera öfvad besättningen är, ju mera förtrogen elen . är 
med materielen, desto mera komma krigsförhållandena å en 
undervattensbåt att sammanfalla med freclsförhållandena. 

H vad slutligen materielen beträffar, så huru väl denna än 
öfverses å ett varf och huru noggrant den än vårdas och vid
makthålles, så kan elen dock aldrig å ett varf vara uneler sam
ma effektiva kontroll som vid undervattensöfn~ngar, då näm-

'~) Den sista kursiveringen gjord af undertecknad. 
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Jigcn en hel del felaktigheter såsom smärre läckor o. d. icke 
kU11IU1 komma i dagen annat än vid undervattensgång. Ja , 
oa fs ed l andra förd elar, torde det äfven vara förenadt med god 
ekonomi att hålla materielen i ständig användning, hvarigenom 
efter hand uppkomna småfel genast kunna afhjälpas. 

För att alltså hålla undervattensbåtarna och deras besätt
ningar i krigsberedskap är det långt ifrån tillräckligt, att en 
eller annan gång i månaelen företaga undervatlensöfningar, utan 
m<1 ste dylika äga rum så aj"ta icke klimatiska eller andra uerJ.:~ 

liga hinder j"öreliggu . Då ett even tuellt krig, hvari vi }.;unna 
bliha indragna, sannolikt kommer att inträffa vintertiden, är 
det af största vikt att utröna undervattensbåtarnas användbar
het en sådan årstid. Under den kalla årstiden böra, så snart 
ej is lägger hinder i vägen härför, i synnerhet torpedskjutning 
och uthållighetsprof företagas. Genom dc senare utrönes, huru 
längt' u ndervattensbåten kan uppehålla sig under vattnet vid 
låg temperatur samt hvilka åtgärder, som måste vidtagas för 
atl hindra, att fukt, köld o. d. omöj liggöra båtens användning. 

Hållas undervattensbåtarna i verklig krigsberedskap, kun
na cle så godt som ögonblickligen efter erhållen order vara 
klara fö r gång, och detta förhållande gör, att unelervattens
bå tarna vid befaraclt eller inträffadt krig'sutbrott antagligen 
för st af all sjökrigsmateriel sändas ut för att bevaka vissa far
leder eller söka skada fienden till sjöss. För detta ändamål är 
det nödvändigt, att allt göres för a lt underlätta rekognoscerin
gen för undervattensbåtarna, hvilka på grund af sin ringa 
höjd öfver vattenytan, äfven då de befinna sig i marschläge,. 
llled däraf följ ande ringa synvidd, samt jämförelsevis låga fart 
föga b m pa sig för rekognoscering. Undervattensbåtarna måste 
förelenskull vara försedda med gnist- och undervattenlSsignal
apparater och sådana finnas också numera å nästan alla mo
derna undervattensbåtar. I synnerhet för oss med vår lång
sträckta kust och med våra stora skärgårdsområden, hvilkas. 
olika ut- och infallsleder ligga långt ifrån hvarandra, är det 
af oerhörd vikt hafva gnist- och undervattenssignalapparatel
apterade å undervattensbåtarna. 
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Då under nämnda förhållanden, undervattensbåtarna e· 

kurun-a påräkna närvaron af depåfartyg samt måste vara i stån~ 
att reda sig ensamma under en jämförelsevis lång tid, böra 

båtarna vara i slörsta möjliga mån beboeliga, och den m insta 

fordran man i detta afseende bör uppställa, är att besättningen 

minst en vecka skall kul1lna vara ombord å undervattensbåten 

utan förbindelse med land eller annat fartyg. 

Den danske författaren säger vidare på ett annat ställe: 

))For at oge Unden-andsbaadernes moralske Betydning Yi] det 

Y::Cre formaalstjenligt at h em melighedholde for det fors te An

fallet af Unclervandsbaade, som haves lil Raadighed. I saa 

Henseende hurde alla Meddelelser til Haandhoger og Tidsskrif

ter om Undenandsbaade ophore, og man burde snarere ud

sprede Rygter om, at man haYde et stem·e Antal end det virke· 

lige till Disposition. Delte kan rnaaske med Hensyn til det 

nuv::erende gode Efterrellningsv:oesen synes naivt, men naar man 

tnger Undervandsbaadenes store mornlske Virken i Betragtning, 

er det n::eppe ganske uden Betyclning. Endvidere vil det v::ere 

av Vigtighed at Forhold Yedr0rende Delrustning av Undervands· 

baade, diesses Forclelning til Forskellige Stalioner og alt, h vad 

der staar i Forbindelse med deres Operationer, holdes strcengt 

hemmeligt. >> 
Utnn tvifvel har den danske förfallaren fullkomligt rätt 

häruti och huru väl underrti llelseväsendel än må vara organi

serad t, så kan dock en annan nation aldrig var absolut säker 

på antalet undervattensbåtar, om detta icke offentliggöres. Att 
denna förmodan är riktig framgår bäst af det intresse utlä ncl· 

ska officerare vid sammanträffande visa vårt lands underval

tenshåtförsvar! Om man nu såsom hos oss bestämt sig fö r all 

hemlighålla undervattensbåtvapnet, bör ldetta hemlighållande 

också fullständigt genomföras, men härvidlag gör sig hos oss 

en förvånansvärd inkonsekvens gällande. T. ex.: U nderval· 

tensbåtspersonalen får icke yppa något, som rör undervattens· 

båtarnas konstruktiorrl•, öfningar, antal, förläggning o. d., n1en 

dessa bestämmelser stå ej i öfverensstämmelse med hvad soJll 

på senare tiden tillämpats i generalorder och anslagsäskanden· 
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Fiirfallaren till dessa >>reflexioner>> har med dessa rader 

endnst velat uttala en del önskemål beträffande undervattens

båt!ll nterielen samt om möjligt vam1.a för elen på sina håll all

männa upp fattningen, alt om vi blott hafva undervattensbåtar, 

sa ~iro vi i viss mån krigsberedda. Det är icke all enelast sa 

att siiga >> taga en undervattensbåt på hyllan >> och gå ut med 

denna, ulan framförnllt måste besättntn.garna vara väl förtrogna 

med materielen och hafva fullt förtro ende för bålarna. 

1\nrlskrona i april 1912. 

A. Norlancler. 
Löj t nnnt vid K. Flottan. 

Jungnerackumulatorer för undervattens
båtar. 

U ndervnllensbåtnr ii ro och, synas ii n nu länge skola bl i f va, 

hii m isade till aH för sin framdrifning i unclenallensläge nn

riin da sig af elektrisk kraft, som för iindamålel magasineras i 

ack um ulato rer. Men fall e t iir, att elektriska ackkumulalorer 

ingal undn fylla de anspråk beträffande liten volym och Yikt , 

som mnn gårna ville sliil la på idem och de iiro dessutom 

gan ~ka ömtåliga. Sålunda skrymmande, lunga och sv{u·skötla 

ntgii ra cle e tt mycket svårt hinder när det giillcr, ~1tt för cll 

sa egenartadt fartyg som en undervall ensbåt vinna biisla resul

tat med afseende på fart och aktionsradie i undervnllensliige 

s.nmt palitlighet efter liingre tids tjänst. Det iir diirför natur

ligt , at t alla framsteg inom berörda omräde skola mötas m ed 

det stiirs la intresse framför allt hos dem, som dagligen möta 

de wa righelcr, lwilka nu giingse ncklllnulalorer beredn. 
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H illills ha u teslutande s. k_ blyackumulatorer kommit till 
anviindning, diir vid uppladdning med elek trisk ström vid elek
troderna bildals blyoxid och blysvamp. I den kemiska reak. 
tion , som astadkommes ar den elektriska strömmen, deltaga 
dels elektrodema, som före laddning innehålla hufvudsakligen 
blysuHat, dels elek trolyten, som utgöres af en relativ mycken. 
het utspiicld svafvclsyra, och h vi lk en under uppladdningen ökas 
till sin .koncen tration, d. ii. styrk a. Niir en laddad cell, inne. 
httllande eU antal motsalla elek troder, slu tes inom en elektrisk 
strömkrets, uppslår en urlacldningsström, lwarvid elektrolyten 
och elektrodem a småningom aterbildas till sitt förra skick . 

Endast ingredienserna i en sådan ackmnulalor visa ju 
oförtydbart a tt kra nm agas ine t blifver tungt och ömtåligt, och 
mänga andra oms Ländigheter bidraga till samma ofördel
aktiga förh ållande. Sålunda måste blyackumulatorn noggrannt 
aktas för a ll å tkommas af hafsvattnel, lw ilk et är liktydigt med 
att det i delsamma ingående saltet, NaCJ., sönd erdelas och 
elen giftiga klorgasen bildas. Vidare komma vid anYändning 
af star.kare iin normala strömmar en del sekundära reak ti oner 
att intriida, hvill'a bl. a . förkorta ackumulatorns lifslängcl, 
hvarjiimte den. i elektrolyten ingående svafvelsyremängclen 
måste vara myck e t noggrant al'passad, om ej ackumula torn 
cläraf skall få sin kapacitet och uthålligh et nedsa tt. Att djupare 
ingå på alla ifrågavarande vanskligheters orsaker och fö ljder 
skulle föra för långt, m en tyd ligt är, al t på en und ervatlens'båt 
cle nödvändiggöra ständig tillsyn ö fver och kontroll al' batterier
na, hvilket är e tt tidsödande och besvärligt ex traarbete för 
hesällningen, hvilken kan an ses hafva tillräcklig sysselsättning 
detta förutan. Och Mven m ed så god tillsyn, som det är möj
ligt att å expedition åstadkomma, kunna iindock oberäkneliga 
svårigh eter uppstå, hvilk et bäst bevisas a l' att vederbörande 
leverantörer i allmänhel ej i:i ro benägna att åtaga sig annal 
ä n i bästa fall delvis garanti och cl å endast uneler vissa be
stämda vil l kor, sam t årlig ersättning för delars u Lby tande, kon
troll m. m . Allt som allt fram gå r, alt ehuru man med blY· 
ackumulatom vunnit framsteg , som med hänsyn till svårig-
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l.,r1w kunna betecknas som storartade, denna ackum ul ator hC c 

e· J' ~lil anses vara framlidens kraftmagasin. Den sto ra tyng-
/en 1- ,1n n~imligen ej frankammas ulan all det hu fvudsakligen \ er pa bekostnad af materialiemas soliditet, hvilket i sin tnr 5 

cll ör ökad svårhandterlighet och minsl-:ad li fs längcl. VäxelJil C 
,·erkan mellan tygnd och palillighet hiim·isar klart till öher-
"an"·cn till ett h elt annat system. .n' t"' 

l ppslaget till ell ny!t sådant sys tem gafs år 1899 af sven
sken \\' aldemar Jungner, eft e r lwilken elen SYenska, på hans 
ide gr un dade, elektri sk a ackumulatorn e rhållit si ll namn. 
•1111 oncr cr runcl acle sitt svs tem därpå att i elen elektrokemiska J \) b ..._ "' , . 

proC'cssen skulle deltaga endast fasta bestandsdelar, och lek_tro
Jyt en medverka hufvnclsakligen såsom ledare för den elektnska 
s-trömmen. H ri rigenom skulle vinnas den stora fördelen alt 
l'älsk l'miingden minskades och all elektroly ten kunde v~iljas 
af ofarligar e arl än svarfvelsyra. 

Den svenska Jungnerackumulatorn består hufvudsakligen 
af s. k. >> aktiva materialien med inaktin1 bärare och elektrolyt , 
allt samman s inneslutet i cellkä rl m ed förbindnin gar. 

Elektroderna utgöras af ramar, hvi lkas sidor bestå af fint 
perforerade nick el- eller s tålplåtar, tillverkade 'i bredder af 
10-L) mm. De .aktiva materialierna i en positiv elektrod ut 
göra ~ af vissa nickelföreninga r och i en negativ jiirn- och kad 
mi um-föreningar, hvilk as närmare samma n sä ttning, ·som iir 
gru ndad på m ångårig t exper imenterande, fabrikanten natur
ligt\ is hemlighåller. De äro formad e till briketter och placeras, 
silkert inneslutna m ellan ramarnas perforerade sidor, af h vilka 
den ena är utbildad till lock , elen andra till botten. Kärlet iir 
af ~talpE1t, öfverdraget m ed n ågo t sk ydel ande ii nme samt vid 
llndenaLtensbå lsbatteri er m ed ebonit. Det är försed t med ett 
absolut t ii l t tillskrufvacl t lock , h vilket polbultarna under tätning 
gen-olllga, och hvilket är förseclt m ed h ål och ven til för elektro
lyspa l'ylln ing. Elektroderna nedsättas, hvarannan positiv och 
~l\'rtrannan negativ, i kärlet m ed myck et små mellanrum 11\'ar
.l ihnten de yttre positiva elektroderna sällas i förbindelse med 
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k~irlet. I undervattensbåtsceller äro liknämniga el ek troder för_ 
en,ade till ledare medelst bultar, och från dessa ledare gå po]_ 
bultarna till ledningarna mellan cellerna. Locken ~iro löstao 

c t>-

bara, utan lödning, men ändock med fullständigt betryggande 
täthet. Hålet för påfyllning och under sökning af elektrolyten 
är tillslutet genom en ventil, som uteslu ter möjligheten för vä t
skan att rinna u l och fö rmin skar sannolikheten för att f u k tig_ 
hel skall medfölja bortgående gaser, hvilka genom denna ventil 
afgå till fläkt- eller afgasrum. 

Elektrodernas ledningsförmåga ökas genom en anordning 
att uppdela den negativa elektroden i två delar, hvardera med 
samma yta som den positiva elek troelen s, h varigenom den sam
manlagda effek liva ytan ökas. Samma ändamål befordras ock 
genom att ledande band eller strängar inläggas mellan närlig
gande liknämniga elektroder, hvilket bidrar ti ll god strömför
delning och möjliggör hastig upp- och urladdning. 

Elektrolyten, som genom att kärlet nästan fullständ igt fyl
les af el ek lroderna, är af ytterst ringa mängd, består af 20- %-ig 
kalihydrat med en specifik vikt af 1,18 • I den elek trok emiska 
reaktionen deltaga omedelbart hvarken de nickel- eller stål
ramar, i hvill.;a de aktiva materialierna äro förpackade, eller 
elektroly len, h vars lwncen t ra tio n d~irför alltid är konstant. 

H varje elemen l har vid uppladdningen en spänning af c:a 
1,7 Yolt. Den effektiva spänningen vid urladdningsström h åller 
sig omkring 1,,,- 1,1 voll; tillåtes den att sjunka ytterligare 
faller den relativt hastigt till noll. 

Som af denna skisserade beskrifning delvis framgår bju
der Jungnerackumulatorn på afseviircll stora olikheter mot 
blyackumulatorerna, och dess biittre hufvuclsakligen fördelak
tiga saclana. 

Genom all det användts lättare material än bly- och svaf
velsyra har Jungnerackumulatorn blif'vit både lättare och af 
mindre Yolym för Y i ss kapacitet. Men fördelen hiiraf u tö l, as 
så of an tligl därigenom att den vunnit s utan att materialels håll 
barhel n edsatts . 1:--Ivacl h{lllbarheten beträffar måste n~imligen 
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Jungnerackumulatorns öfverHigsenhet ligga i öppen dag. Den 
ren t mekaniska sammanhållningen af i reaktionen deltagande 
ii i1l lll'll är så solid man gärna kan begt~ra, hvilket borgar för 
lång lifslängd med enelast i ringa mån nedsatt kapacitet . Enligt 
iJ vacl från J ung11erin,tt·esseraclt håll upplysts tror fabrikanten på 

111iijligh eten .att med samma cell utföra ett par tusental u r ladd
ningar med bibehållen, nöjaktig kapacitet hos densamma, ett. 
antagande åt h vilket hittills utförda prof gifva god t stöd, men 
som, på grund af ackumulatorns ringa ålder, gifvetvis ännu ej 
hunnit i praktiken bevisas. Den solida konstruktionen på cell
kärlen och den ringa vätskemängden bidraga, lwar på silt sält, 
att göra ackumulatorn särskild l lämpad för fartygsdrifl, enär 
l'id h~i ftiga rörelser, orsakade af sjögång, grundstötning m. m., 
enelast ringa utsikt förefinnes för att kärlen skola kunna skaka 
sönder, eller el ek trolyten rinna ut, i h vilket fall, till skillnad 
från vid blybatterier, till på köpet endast obetydlig skada är 
skedd, då elektrolytens friilande inverkan är rela tivt obetydlig. 

Om saltva lten skulle inkomma i batteriet medför de lta 
ej de obehagliga följder som vid blybatterier, enär ingen sön
derdeln ing af koksaltet kommer att ~iga rum. H.edan vid mått
liga haverier är detta en påtaglig fördel, och vid m era allvarliga 
oiyeksh iincleiser kan elektrolyten, i st. för att döda möjligen 
hjiilpa till att rädda besättningen, därigenom all kalihydratet 
förenar sig med luftens kolsyra, bildande den ofarliga kalium
karhona ten. Om luften alltså vid sådana tillfällen genom fläk l
ning kan tvingas att bestryka batteriet kommer d.ella all tjänst
göra sa som luftrenare. I vanliga fall bör emellertid batteriet 
hMlas fr ill från beröring med luften: enär större kolsyreh all 
ned sillter kapaciteten. 

En följd af Jungnerackmnulalorns hållbara konstruktion 
är elen a fsevärda fördelen a t t urindelningar och uppladdningar 
lilan risk för Jifslängclen kunna göras hastigt. Det är naturligt, 
att vid denna ackumulator, liksom Yid blyackumulatorerna k::t
Paci tl'Lcn vid den hastiga urladdningen och Yerkningsgraden vid 
den hasl iga uppladdningen blir mindre m en hufvudsaken är alt 
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del i alla fall går för sig att hastigt upp- och urladda, utan att 
batteriets bestånd ä f ven lyras mer än elen tillfälliga förde len är 
Yän.l. I detta hänseende har Jungnerbolaget åt sina under. 
vattensbMsackumulatorer iignat särskilclt intresse, hvilke t bå. 
dar goclt, enär redan vid dc stationära ackumulatorerna mycket 
goda resultat uppnåtts. Sålunda uppgifver fabrikanten i >> Upp. 
lysningar och råd vid skötseln af J ungner-batterien att batteriet 
kan uthärda betydliga öfverbelastningar, som blott ej få clrifvas 
så långt, att elektrolytens temp. öfverstiger + 50° C., hvilken 
temp vid enelast abnorma fall torde uppnås. Det taktiska ön
skemålet, att under själfva anfallet kunna använda sig af högre 
iin vanlig undervalensfart synes därför med Jungnerbatterier 
komma att lättare och riskfriare tillgodoses iin vid blyackumu
latorer, och möjligheten att hastigt ladda upp batteriet är na
turligen ur taktisk synpunkt mycket nyttig äfven den, då det 
hitt kan tänkas att en undervattensbål på »raicl», på grund af 
risken för upptäckt måhända har endast helt kort tid till 
förfogande för att förnya sitt kraftförråd. 

De temp. variationer, som J ungnerackumulatorn kan ut
härda äro större, än som i praktiken för krigsbruk behöfva ifrå
gakomma. Den öfre temp. är redan angifvcn, och beträffande 
den nedre gränsen uppgifves att intill - 20° C. kapaciteten 
. är så godt som oförändrad, m en seelan blir något förminskad. 

Vid - 30° C. fryser elektrolyten, hvilket dock praktiskt 
.ådagalagts ingalunda hindra ackumulatorns an vändande. 

Fullständig urladdning kan göras och batteriet stå oladdadt 
under längre tid utan större risk. Skulle vid fulls Ländig u rladd· 
ning af batteriet någon enstaka cell blifva hakladdad m edför 
detta för någon gångs skull endast obetydlig skada. 

En olägenhet för undenattensbåtsbruk följer J ungner· 
ackumulatorn genrom elen låga spänningen på dess element, då 
därigenom erfordras ett större antal element för att komma upP 
till en viss spänning på batteriet i sin helhet . Men detta oför· 
månliga förhållande kompenseras genom en del omständig· 
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11etcr som fiirtj~ina nämnas. Genom att ej elektrolyten del
lager i reaktionsprocessen, föreligga ej de många anledningar 
till törändringar i koncentrationen som vid blyackumulatorer, 
.och ha r fabrikanten förutsatt att ej en enda undersökning af 
elektrolytens beskaffenhet behöfver göras under en fartygsex
pedit ion på flera månader, uneler del att å blybatterier sådana 

1w dersökningar äro nödvändiga tidt och tätt, om man skall 
anst· sig ha kontroll på batteriet. Ant~1ges att Jungnerackumu
latorn dock en gång i månaden undersökes på samma sätt 
fö r l<il ler olägenheten af det stora ccllanlalet, då i alla fall mindre 
.t id krii fves för öfversynen i sin helhet. Vid laddningen sön
derdelas Julgol vatte111 i sina beståndsdelar, vätgas och syrgas, 
h1'arför det lid efter annan, lämpligen efter lwar 15 :e urladd
ning. bör påfyllas, hvarvid särskilda, lättskötta och automatiska 
npparaler göra arbetet synnerligen enkelt. Elektrolyten bör 
en ;.,a ng om året ombytas på grund af att den upptagit kolsyra 
f dm lu ften, men kan det bäst ske med blott en del celler i 
.tagl'l och vid de tillfällen, som allmiin batterivård iiger rum. 

En direkt fördel vinnes genom alt cellerna äro små, näm
ligen att de äro mycket lätta att taga upp från sin plals, och 
såsom nämnts iir dessutom deras inre :'\tkomligt utan löclnings
nrlwten, hvilket i hög grad underlättar alla ,a rbeten med dem , 
1·arc sig det giiller elektrod- och eleklrolytombyten, rengö
ring m. m . 

H va d beträffar fläktanordningar för gasupplagning eller 
far :1 fiir öfverladdning och ko rtslutning föreligga hufvudsakli 
gen samma svårigheter och fordringar som vid blybatterier, 
dock hör m1märkas, att dc bor tgående gaserna ej äro giftiga, 
'l lch a tt kortslutning af en cell ej är liktydig med förstörelse, sä
som rö rh:lllm1det vid öfriga ackumulatorer vanligen iir. 

F iir iJ1stallation å en undervattensbåt, där gifven vikt och 
volym afses för batteriet , kommer Jungnerbattcriel att ställa 
sig 'iisentligt elyrare än ett blyba tteri men till gengäld också at t 
ge stö rre kapacitet. Några direkt j~imförande siffror finnas ej 
fö r ha lierier af de båda hufvudslagen med samma kapacitet, 
tn en kan såsom för Jungnerackumulatorn ofördelaktigaste för-

'J'iclskrift i SjiJväsendet. 20 
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hållande räknas med en meranskaffningskostnad af max. 50 %. 
Då emellertid lifslängden, detta särskild t ju mer blybatterier
nas soliditet nedsättes, för Jungnerackumulatorer säkerligen 
måste vara minst sina 50 7o längre, pålitligheten och möjlig
heterna att hänsynslöst och riskfritt utnyttja den tillgänglig'a 
kraften större, inses aU i detta fall, det kan vara >> billigt att 
köpa dyrt» . Sannt är alt ackumulatorn ännu ej i praktisk 
tänst å undervattensbåtar visat all den kan hålla allt hvad 
som lofvas, men fabrikanten är dock beredd att taga ända till 
5 å rs kapacitetsgaranti blott på basis af nu utförda prof och 
iifven betydliga eftergifter på de u tlofvade egen~-; kaperna torde 
ej kunna beröfva Jungnerackumulatorn dess plats i spetsen 
bland konkurrenterna. Lifligt att hoppas för undervattensbåts
vapnets utveckling är emellertid a tt inga sådana eftergifter vid 
omedelbart förestående prof pehöfva göras , utan a lt i stället 
de afsevärd t förbättrade förhållanden, som J ungnerackumula
torn shiller i utsikt, i en snar framtid blifva verklighet. 

Stockholm i april 1912. 

Genmäle. 

Birger Zancler , 
löjtnant. 

Till Redaktionen oJ' Tidslrift i Sjöväsendel. 

Härmed har jag äran anhålla om införande i Tidskrifteli 
af nedanstående. 

I >> .\rsberättelsen i Sjökrigskons t och sjökrigshistoria fö r 
ar 191 h , intagen i >>Tidskrift i sjöväsencleh 2. häftet inne
Yarand e år sid. 127- 171, har föredragand e gjort en del ut
talanden be träffande >> Blå kustposition » under krigsöfningen 
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el en G.- 11. september sistlidet år, hvilka - då en del af dem 
äro a l t hänföra till kustartilleriet och särskild t II sektionen, 
öfn'r h vilken jag för befälet - jag anser mig skyldig bemöta 
och förtydliga. 

Till en början vill jag d~\ uttala mitt beklagande öfver, 
a t t det är m i g omöjligt att fri t t yttra mig. Vid offentligt dr y f
ta nde af mili tära frågor måste ju hänsyn alltid tagas till nöd-
1 ~i ndigheen af, alt vissa förhållanden hållas hemliga. l-Ivad 
kusta r tilleriet be träffar torde yttrandefriheten af dessa hänsyn 
va ra mer kringskuren än som för något annat vapen är fallet. 

F öredraganden y llrar å sid. 148: 
»En af fästningens viktigaste uppgifter måste därför vara 

alt h indra minering, eller, om detta ej kan ske, medelst svep
ni ng och kontraminering alltid h ålla en ränna öppen och klar. 

Ofningen gaf ej intryck af att denna uppfattning var rå
dande hos fästningens befälspersonaL De hade sitt hufvucl
sakliga och oaflålliga intresse riktmit på själfva fästningens 
och k ringliggande trakters försvar utan att egentligen ägna 
nngot större intresse åt fiendens mineringsföretag. Röd styrka 
uilade sålunda utanför själfva leelen flera minlinjer, utan att 
f~i st ningens observatörer och utposter h~irom hade sig något 
med säkerhet bekant. >> 

Det synes mig då först och främst vara en något cljiirf 
sin tsats, att från d e t att >> fästningens observatörer och utposter 
ej hade sig någonting med säkerhet bekant» sluta sig till, >>att 
liisl Di ngens befälspersonal ej hade något lifligare intresse för 
fic'JHic ns minerings företag ». Anledningen till att inga upplys 
ningar med säkerhel kunde lämnas, ,skulle ju kunna ligga 
exempelvis u Li omöjligheten att med till buds stående hjälp-
111 edel erhålla dylika. Att m ed säkerhet afgöra , om en mine
ring utrörts p å en plats eller ej, torde för öfrigt ofla vara en 
ren omöjlighel - framför allt under n atten - utan torde rap
Porten h iirom i de fl es ta fall nödgas hålla sig p å J'örmoclanclets 
eli L'I' de t troligas område. 

Alt fästningens befälspersonal - om man därmed får 
i'ii rsta k ustartilleri ets, hvilk e t ju ~ifv en ligger nära till hanels -
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är fullt medseten om sin skyldighet och sålunda i-ifven inl res
serur sig för atl söka hålla inseglingsrännan öppen för passage, 
framgår af följande. Ar 1907 pävisades i fiircskrifna års
ra p porler nöd vänd igh elen a f, al t kustartillerie ls persona l i mi
neringsskolan utbildades i minerings undanrödjande »allden
stund en minlotsning ofla måste föregås af svepning af segel
rännan >>. Ofningar i kontraminering, särskilclt minsvepn ing, 
hafva däreft er iifven iig t rum. 

I-harför svepning vid ifragavarande krigsöl"ning ej utför
des af fästningens personal , torde för den initie rade vara 
bekant. 

Sedan mer än ett ar tilllaka har jag förbercdt ell riircdrag, 
där möjligheten af förhindrande genom kustartiller iets perso
nal och materiel af en inmincring utförligt granskades. Det 
ligger då .j öppen dag, alt jag vid' krigsöfningen i fråga ägnade 
särskild uppmärksamhet ät denna detalj i krigföringen. 

Att fästningens personal i öfrigl ej uteslutande hade sitt 
in tress e riktad t på sjiilfva fästningsförsvaret u ta n ii f ven, sträf
vade efter att kunna hålla sig och vederbörande au jo ur med 
händelserna utanför sjöfronten framgår af följande. 

Krigstillståndet intr~idcle kl. 12 midcl. och kl. 3,08 em. 
afgick från H sektionen m eddelande om antaglig minering, 
följdt af ett liknande Id. -± em. De fiendens företag, son'l af 
utposter och bevakningsfartyg inrapporterades, sammanfördes 
å sektionsexpeditionen och meddelades, då så ansågs erforder
ligt, äfven direkt befiilhafvaren för blå sjöstyrka. Bland de 
iakttagelser, som omfallacle ticl el11 närmast l"iire mörkrets in
brott, intogs ej blott de fientliga fartygens senas t observerade 
lägen utan äfvcn de kurser desamma slyrl, d:"t dc förlorades 
ur sikte, allt i afsikt all lämna slörsta möjliga ledning för det 
flytande försvaret vid planl~iggning ar dess företag. 

Föredraganelen yllrar vidare å sid. 149: 
,, 1 öfrigt kan framhållas hurusom bestämmelser rörande 

lotsning genom minfiiltet och ut- och inpassering, samt hva~ 
härvidlag tir för en fartygsbefälharvare alt iakttaga, böra 1 

fredstid vara ularbetade och fastställda. Del iir försent att 
först vid mobiliseringen taga itu därmed. >> 
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Bcs Uimmelser rörande minlotsning samt ut- och inpasse
ri n,..; i öf rigt hafva uneler K ung l. E ariskrona kustartilleri rcgc
;nc•lles öfningar under de senaste åren utexperimenterats. 
l) e~sa bestämmelser, oförändrade sedan år 1910, funnos Uircliga 
i s l' k l ionsexpecli tio n en och u Id elad es i samma ögonblick krigs
till stå ndet inträdde samt öfversändes iifven omed'elbarl d~ircfler 
till bc f~ilhafvarna för kostposition en och för blå lokalstyrka, 
sa mt den 8. till befälhatvaren för blå sjöstyrka. 

De t bref, som siincl es till beGilhafvaren för bla sjös tyrk a, 
lJl rl, c l'ler hvad jag sedermera e rfor, fiirsenac!t . Enligt gäl
!aJI( e hcvalmingsinstruldion iir clet dock ej nöclviindigt, att 
sji)slyrka ns fartygsbefälhafvare kiinna dc detalj erade förcskrif
lerna för minlotsning sam t in - och utpassering. Anser en bc
fiilhafnu e sig behöfda de detaljerade föreskrifterna, far han 
viii hegi-ira dem. 

F öredragande yllrar vidare ä sid. 1-±9: 
'' S trålkastarnas effek ti vi t et uneler olika l j u s- och väclcr

lek ~fö rhållan clen, deras förm åga att vid ett kontraminerings 
rörd ag eller en utbrytning dölja och skärma af, bör utrönas. 
\ la n hör ve ta, när de med fördel kunna användas, eller när 
de iiro ti ll skada . >> 

.\sy ltade försök och rön ~iro redan vid Kungl. Karlskrona 
ku ~1<1 rti ller i gemente utförda och hafva res1llterat i före krigs 
i) fningen uppgjorda >> Direktiv för s ln1lk as tarnas användande >> . 
\'i d b lå sjös tyrkas utbrytning under ifrågavarande krigsöfning 
rii llades strålkastarnas användande eft er de önskemål, som af 
hel"iilhafvaren fiir densamma framställdes, och det är naturligt 
at t liis tningens personal all lid i den mån fästningens egen 
siik n he l ej därigenom riskeras eller öfriga dess uppgifter ej 
dii rigenom åsid'osättas måste rät la sig efter dc önskemål, som 
Ul lnias af den, som opererar framför fästningen, oafseclt de 
pla ner, som af fästningens personal uppgjorts. 

Vid bedömandet af det säll, hvarpå af kustartilleri et be
Ill annade försvarsmedel lösa sina uppgifter, måste riit tvisligen 
lfl gas i betraktand e, a tl dess myndigheter i mångt och mycket 
ej hafva elen bestämmanderä tt, som naturligen bör vara cl e-
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samma tilldelad. H vad som brister i kustartilleristiskt afse
ende vid våra sjöfäsLningar, får därför ej uteslutande läggas 
kustartilleriels personal till last. 

Föredraganelens uttalanden om kraf på effektivileten af 
sjöfästningarnns a rtilleribestyckning och hjälpmedel visar, att 
hnn har förståelse för sjöfästningarnas betydelse, och vi fa 
väl hoppas alt de kraf, som af kustartilleriets målsmän, t id 
efter annan framhållits, inom en srwr framtid måtte vinna 
beaktande äfven af dem, som häröfver hafva att yttra sin 

"' och besluta. 

Karlskrona i april 19 12. 

Reinhold Fellenius. 
Major, befälh af,-a re för JI SE'ktioncn. 

Svenska Pansarbåtsföreningen. 

Svenska Pansarbåtsföreningen iifverlämnade 
styrelse nedanstående skrifvelse. 

Till konungen. 

nenorn b sin 

SvensJ.<a pansarbåtsföreningen, som bildades i slutet af ja
nuari detta år i ändamål alt oberoende af alla partiintressen, 
genom insamlande af medel till en pansarbåt af den vid 191 1 
~trs riksdag beslutade F -typen, verka för en snar och kraftig 
förstä rkning af Sveriges pansarflolta, har tack vare ·en enastå
ende offervillighet från alla samhällsklasser af svenska fol ket 
se tt sina sträfvanden krönas af sådan framgång, att föreningen 
redan nu ~ir i stånd att under den i par. 2 af föreningens stadgar 
angifna förutsäUning, hvilken jämväl å terfinnes i de afgifna 
förbindelserna om bidrag till föreningen, af föreningens t ill -
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gangar bestrida kostnaden för en pansarbåt af nämnda heskaf

fen h et. 
F öreningens styrelse får alltså enligt uppdrag af förenin 

ncns fullmäkige härmed i underdånighet erbjuda sig att -
~nder förutsättning att byggandet af en pansarbål af den vid 
1911 ~'lrs riksdag beslutade F -typen igångsättes uneler 1912 -
tillhandahålla statsverket de belopp, som erfordras för båtens 
!J ~·ggan cle sam t dess hehöriga bestyckning och utrustning, däri 
inbegripen 1 1

/ 2 ammunitionsulredning, allt i elen må111 dessa 
helopp enligt upprättade leveranskontrakt förfalla till betalning 
.eller elj es erfordras för utgifternas bestridande. 

Med erinran att kostnaden för bålen i fullbordadt skick 
:1 f 1911 års riksdag beräknades till 11,636,000 kr. får styrelsen 
,·idare i underdånighet meddela, att styrelsen vändt sig till åt
skilliga af Sveriges enskilda banker och banl.;aktiebolag m ed 
anl1albn om deras garanti för föreningens erbjudande intill en 

·summa af 12 miljoner kronor och aLL denna föreningens 
fram ställning blifvit jakande besvarad ehuru elen form ella af
fatt ningen af garantiförbindelsen ännu icke medhunnits . Så 
snm l detta skett, skall styrelsen emellertid tillåta sig att ingifvn 
gm·an Ii förbindelsen. 

Tillika får styrelsen meddela att öfverstyrelsen för Drott
ni ng Sophias förening erbjudit sig att intill ett belopp af 10,000 
kr . hckosta erforderlig sjukvårdsutrustning för pansarbåten 
ifraga . 

Slutligen bifogas de t angående föreningens bildande ll t 

fä rdade uppropet, förening,ens stadgar, formulär till bidragsför
binde lse samt protokoll öfver val af styrelse och angående bc
m~·n cligande för styrelsen att ingifva fören,ingens ifrågavarande 
~e rhj u dand e . 

Underdånigst 
Sn•nska pansarbåtsförening·en, dess styrelse : 

A. Borgström, 
.J. Gust. Richert, Ossian Berger, 

r:orl Cervin , Karl H erlitz, 
C/aes Virgin. 

Stockholm den 7 maj 1912. 

Davicl Bergman, 
Gustaf Ribbing, 
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Utdrag ur stadgar j'ör Snensku Punsarbåtsj'örenin:gen. 

9 l. 

Föreningens i:indanu\1 är att, oberoende at alla pm·tiin
lressen, genom insamlande af medel till en pansarbåt af den 
vid Hill års riksdag beslutade F -typen verka !'ör en snar och_ 
kraftig förstärkning af Sveriges pansarflotta. 

§ 2. 

Yl ed lem i föreningen år en ]war - man eller k vimma, 
bolag eller förening - , som afgifvit förbindelse att till före 
ningen inbetala ett penningebelopp motsvarande minst hvad 
han för år 1911 erlagt i k ronoutskylcler (bevillning, inkomst
och förmögenhelsskatt samt mantalspenningar). 

Föreningens styrelse äger där det finnes lända till s ~·nner

lig t främjande af föreningens ändamål, på framståilning från 
större grupper af personer, bolag eller föreningar, för dem med
gifva annan grund för beräknande af medlems afgifl än det 
belopp, som erlagts i kronoutskylder för år 1911. 

De tecknade beloppen skola inbetalas uneler loppet af t re 
år med en tredjedel hvarje år å tider, som af föreningens sty
relse i öfrigt bestämmas. Teckningen år bindande, 'därest 
byggandet af en sådan pansarbåt, som i § l afses, igångsättes 
under år 1912. 

9 7. 

När syl'Let med föreningens tillkomst är uppnåclt samt 
tecknade bidrag influtit och till s tatsverket redovisats eller ock 
år 1912 gå tt till ända, utan att byggandet af en sådan pansar
båt, som i ~ l afses, blifvit igångsatt, skall styrelsen för full
mäktige fram lägga förvallningsberällelse, hvarefter fullmäktige· 
hesluta om decharge och om föreningens upplösning. 

U p p rop nid föreningens bildande. 

Svenska miin och kvinnor! 

Regeringens beslut att i afvaktan på nya utredningar in 
ställa byggandet al' en ny pansarbåt har gifvetvis till följd, att 
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t\·a d ler tre år måste förgå, innan från statsmak tern as sida ef
fek t i Ya åtgi1rder kunna vidtagas till s tärJ,ancle af Sveriges sjö 
fi ir'"ar. :Under nu rådande utrikespolitiska förhållaelen iir 
d el l~t dröjsmäl enligt vår uppfattning förenacH med fara, och 
\i hafva dårför kom mi t till den öfverlygelsen, a t t försvars
dinliga svenska miin och kvinnor böra genom frivillig beskaiL
ning sammanskjuta medel till hyggande af en sådan pansarbåt. 

I-fv ilka resultat dc nu igångsalta utredningarna ön m å gif\"Ct 
j a hcende a den för vårt lands försvar liimpligaste pansarbåts
t:q)l'll , så är dock sjålfklart, att om byggandet af en pansarb;H 
onwdelbarl skall påbiirjas, kan någon annan typ ej ifråga
kom ma än elen, om hvars låmplighel de sakku111nige äro prak
ti skt taget ense - den af 1911 års riksdag godkända F-typen; 
och de lta dessto h ellre, som fullständiga ritningar till elensam
ma redan finnas utarbetade. Och lika själfklart synes oss vara , 
ntl ii fvcn om landets ekonomiska bärkraft pröfvas vara otill
råeklig för en framlida pansarflotta af samma typ; så kan det 
icke vara en olågenhet, utan måste vara en afgjorcl fördel , alt 
Sn 'rige äger å tminstone en båt af denna kapacitet. 

Som norm för en frivillig beskattning vilja vi hemställa , 
att lwarje dellagare m å förbincia sig att, uneler )"örutsällning oll 
hyuurmdet af en F-bdi kommer att pdbörjas år 1912, under 
lwarl och ett af åren 1912- 1914 därtill bidraga med minst 
tredj edelen af sina kronoutskylder för å r 1911. 

Under förutsättning att ett stort antal personer vilja hi
draga med betydligt större belopp anse vi oss ];;unna uttala 
den fiirhoppningen, att på detta siitt skall kunn,a erhållas en 
>a afsevärd del af det kapital, som en F-båt beräknas kosta , 
att st a lsmakterna icke kunna tånkas afvisa ett sådant bidrag. 

J nsamlingens sy fl e är således, att ulan slörande inb land 
ni ng i s tatsmakternas arbete för försvarets framlida ordnande 
UL I'i"n·a ett nylligt a rbete till sjöförsvarets stiirkancle uneler den 
lid , som tages i anspråk för de nya utredningar. Det är vår 
l'ii r boppning, att å tminstone uneler denna tid försvarsfrågan 
111 ~) hlifva frigjord från de partipolitiska synpunkternas infly 
ta nde, och all elen nationella rörelse, som vi h ~i r sök a v~icka till 
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lifs, må få karaktiiren af en försöksmobilisering, afseeld att 
pröfva det svensk a folkets försvarsvilja. I denna förho ppning 
våga vi påräkna, att detta upprop skall vinna anklang hos alla 
svenska män oeh k vinnor, oberoende af politiska åsikter, oeh 
särskildt hos dem, till hvilka konung oeh folk satt för. 
troende. 

Till förverkligande af de LLa program hafva Yi hildnl 

Svenska Pansarbåtsföreningen 

som under den närmaste tid en kommer att utfärda inbjud
ning till inträde. 

Stoekholm i januari 1912. 

Ed\·. Ahlin, P rofPssor, St ockholm, Ossian Berge r, Hära cl shöfcl ing, Klip
pan. D avid Bergman, I ngenjör, Stockholm, C. G. Björling, Professor, 
L umL Hugo Brundin, Di sponent, Gimo, I. G. Clason, f. el. Professor, 
Stockholm. Carl Cervin, Bankir, Stockholm, Rob. Dahlancl er, Direktör, 
Stockholm, Aug. Deckc"r , Ofveringenjör, Stockholm. J. G. Edgren, 
Professor , Stockholm. Gust. Ekehorn, Professor, Uppsala , J. A. Eklund, 
Diskop, Ka rlstad , Magnus Elliot. Direktö r, Stockholrn . .lakob Eriksson, 
Professor, Stockholm , Thore Fries, f . d. Professor, Uppsala, J. A. I-lam
ma r, I'rofc-•sso r, Uppsala, Eli H eckscher, Professor, Stockholm, Karl 
H er l i t z. Direktör, Stockh olm , :1. E. :1 oh ansson, Professo r, Stockholm. 
Axel Ax :son .T ohnson, GenPra lkonsul, Stockholm, E el v. Lindahl, Fil. 
Dokto r, Malmö. Sven Lubeck. Ingenjör Stockholm, Einar Lönnberg, 
Professor, Stockholm, Erik Ma rtin , Y. Uäradshöfcling, Stockholm, Carl 

::vl:e urling, Direktö r . Stockholm, 1-I. Munktell, Di sponent, Grycksbo, K 
A. H . Mörner. Professor, Stockholm, A. G. Nathorst, P r ofesso r, Stock
holm, A. W. Nordin, L ancltbruksing., VästPrås, .T. Gust. Richert. Pro
fesso r , Stockholm, Carl Rosengren, Grossh andla re, Stockholm, Carl A. 
Rossanclcr, Ingenjör, Stockholm, Klas Sonden, MPcl. Doktor, Djurs
holm, Ax. G. S\·eclelius. f. el . Lfmclshöfcling. Liclin gö n, H. W . Söclcnnan, 
Grosshandl are' . Uppsa la. Gustaf Tham. Direktör. HuskYarna, Claes 
V irgin. DirPktör , Stockholm, Filip Äkerblom. Professor, Uppsala. 

Fullmäk tige till e tt antal af högst 100 utöfva föreningens 
bes l u tancleriil l. 

Styrelse: 

.Justitier ådet Axel Borgslröm, ordförande; JHiradshöfding 
Ossian Berger, Klippan, In genjör David Bergman, Bankir Cflrl 
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Cer Yi ll, Direktör Karl Herlitz, Häradshö fding Gustaf Ribbing, 
Uppsala, P rofessor .T. Gust. Richert, oeh Direklör Claes Virgin , 

verkstållancl e d i rek L ör. 

Formu lär till biclmgsförb indelse. 

U nderteelmad anmäler sig till inträde i Svenska Pansar
/J åisfören ingen och förbinder sig - under förutsättning atl 
byggnndet af en pansarbåt af den Yid 1911 års riksdag be
slutade F-typen igångsättes under år 1D1 2 - ntt till förenin
gen under åren 1912 -- 1914, med en tredjedel hYarj e år, ID

betal a ett belopp aL 
Kronor, lnilket icke und erstiger det 

helopp undertedmad erlagt i kronoutskylder (beYillning, m
koms t oeh förmögenhetsskatt samt mnntalspenningar) Iör år 
l 91 l. 

Postadress. Socken. Gata. 

N:r å gård. eller hu s . 

den 191 

(Namn) 

(Yr ke eller ti te l) 

Utsätt tydliga namn oc h adr esser. 

F rån P ansarbå tsföreningen har beniiget erhållils l"öljancl e 
up pg ift: 

En uterb lick f! å inswnlingens aäng hillills, nwrker(((/ genom de 
18 n u ufgifna veckornpportenw, ställer sig sålunclrt: 

För veckan kr. Till sa mmans l.;: r. 
l ) l O febr. . .. 843,270: 843,270: 
2) 17 . . . .. . 1,461 ,7 77: 2,305,047: 
il ) 2-dc ... .. . . . . . 1,428,414: 3,733,461: 
-± ) 2 mars . . . 1,750,194: 5,843,655: 
ö) 9 . . ... 1,654,802 : 7,138,4;)7 : 
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6) 16 mars ...... . . ... . .. 96 1,376: 8,099,833: 
7) n . . . . . . ... . .... 1,03±,595: 9,134,428: 
8) :30 .. .. .. . .. .. ... 1,125,92±: 10,260,352: 
9) 6 april ...... .. . ... . . 9~12 , 788: 11,193,140 : 

lO) 13 o •••• •• ••• •••• 1,079 ,503: 12,272,6-!3: 
l l ) 20 )) .... . .... . .... 1,35 2,39±: 13,625,037: 
12) 27 ............. . 835,665: 14,-!60, 702 : 
l~) -! maj . . .. . ....... . . 560,828: 15,021 ,530: 

Sue n s k a Prmsmbätsf ören inge n . 

Claes Virgin . 

(Red .) 

Ur gamla rullor från Karolinernas dagar. 
AntC'ckningar af g I-1-b-y. 

l. 

Neda ns l:.1ende anteckningar utgöra en liten axplockni ng ur 

gam la rullor från Karolinernas dagar, då vår flottan skar så 

mänga blodiga lagra r. Dessa rullor kunna tala om, huru 

må ng a dc voro, som lappert och manhaftigt an tingen st upade 

pa sin post, eller intill döddag fingo slita ondt af sina erhållna 

blessyrer och iråk ade olycksfall. Amiralile ts-Krigsmanskassans 

ga mla gratialist-rullor hafva härom å tskilligt alt förl ii lja med 

sina bifogade suppliker fr ån >> djupt bedröfvadc cnkor >> , såsom 

unde rskrifterna så allmänt lyda. Man kan ej annal iin känna 

sig s l~im d till ,·emodsfulla betraktelser , cl{t ens blickar falla på 

dessa af tirl en bl eknad e rader, hvilka n edskrifYits uneler så 

so rgliga förhållanden. 

Att Carl XI, som tänkte så många landsfad erliga tankar, 

ej häll er glömde bort sina tappra kriga re vid hären eller flottan, 
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.da d<' af bl essyrer eller orkeslöshet ej liingre förm aeide tj ~ina sin 

1, 0 11 11ng oeh si Lt fost erlan el , därom Y i Ll n a de ut::~ r hon om, utfå r

dn ck beshimm elscrna angtt·ende deras eller deras iinkors gratial. 

ri sserliken var delta unelers töd ej synnerl igen slorl, men än 

dock såsom en fast å rlig in,lwmst en vålkommen hjiilp , som 

spred solsken i fattigdomens och bekymrens skumma boningar. 

E tl och ~111nat m er eller mindre förg~itet namn, som s lår 

i lkssa gam la rullor, må h~ir framdragas. Dessa namn p :l 

krig:tre från Karolinernas dagar , skola m inna oss om gammal 

iirl ig svensk man.nalapperhcl, som i farans sluncl ej h -ekade att 

offra !i f och blod till fost erlandels förs,·ar oc h i p liktt rogen 

Jjiiml sökle sin biista berömmelse. 
F iirs t möta oss några namn från Carl XI :s tid, d:\ nu 

fl ot ta u neler kriget mot Danmark had e a lt utkämpa blodiga 

drabbn ingar. Då amira lsskeppet >> S lora Kronan >> , som var 

det störs ta sl, epp, som hittills plöjt Ostersjöns vagor, gen om 

en fel aktig manöver föroly ckades vid Olands södra udde 1676 

de n l :s le juni , drog de l omkring 800 man med sig ned i 

dju pe t. Bland de cl å om komna var iifven majoren, viiiborn e 

Clai s .-\. nkarfjell. U li det för hans iinka , välborna fru Beata 

Forhus utJiirdnde, och af Hans vVachtmeisler unelertecknade 

g ra tia lis lb rcfve l, står om hen111es aflid n e man, a tt >> han ej a lle

na :, t haft sill lif för fäderneslandets viil ospa rd! och det vid 

.s keppe t Kronans förolyckande mot rikses fiend er uppol'fral , 

nt:1n ock sig a llLid sa förhållit, att han e l'terlä nma l sig e lt sa

clant beröm , som efter h a ns död bör med erkiinsla ihågkom 

mas . Till so nlagem ent uti si tt bedröfliga ii.nkostånd lillerkiin 

d e~ henne uti 5 å rs tid 18 daler silhermynt m ånad lligen. Yi d 

sa mm a olyckliga tillfäll e omkomm o Mven: kaptenen, >> iirlig 

och manhr.ftig >> Per Gari elsson ; löjtnanterna Olof Persson 

Bough ( dödsskj u len), Fred rik I-Iellding, Mårten Bagge, Trul s 

l\[artensson Polack, Johan H indersson; juslilie-notarien Krist

nl'f'er L itton sam t amiralilets-apotekaren Alexander S teckart, 

sa m l liga cf terliimnand e sö rjande änkor i f a l liga villkor. 

Kap tenen Sven Krabat fick sill h ögra Hn·ben krossaclt, du 

;~ k l'JllW t >> Nyckeln >> , som slö ll pä grund mellan Skiiggan.ii.s och 
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I~almar, sköts i brand af danskarna och genom krulexplosio 
. l . n 

g1c~ t1·ll botten 1679 den 20 juli. I-lans olycksöde delades af 
löjtnanten Anders Christiansson, som fick sälta lifvet ti ll, efter. 
lämnande änka och många barn. Kaptenen Mikael Arvidsson 
Hall blef vid samma tillfälle svårare blesserad. 

Holm-majoren Anders Homman. Uti det för hans änka 
Florentina Homman år 1685 utfärdade gra lialbrefvet omnä111• 

nes hennes mans »långliga och intill sin död Kong!. Maj :t och 
kronan gjorda trogna tjenst, särdeles den stora fara, som han 
till sin hälsas förklening sig genombragte, då skeppet »Svärcleh 
år 1676 kom i brand, och han sig i sjön mås~e begifva. » Uneler 
amiral Ugglas kommando blef detta skepp den l juni 1676 om
ringad t af danska och holländska fa r tyg och efter en h jälte
modig strid genom explosion förolyckadt. Han hade tj änat 
upp sig fr ån högbåtsman. Vid samma tillfälle oml;.om löj tnan
ten Håkan Svensson. 

Löjtnanten, >> ärlig och manhaftig>> Johan Borg miste sin 
högra hand på skeppet >>Äpplet» 1676 och fick såsom >> för
lamad i kronans tjensl>> åtnjuta gratia l. 

Löjtnanten Da v id Stenborg, blesserad 1677 på skeppet 
>> Mars >> af en slyckekula, som ryckte bort hela ena axeln. Han 
dog i dansk fångenskap och af sina sår uti Köpenhamn. Skep
pet blef nämligen af danskarue uppbrin1gadt vid Stevns klint. 

Löjtnanten Jakop Larsson Höök blef dödsskjuten på Ugg
las amiralsskepp >> Merkurius >> uneler slaget vid Slevns klint 
den l juli 1677. 

Löjtnanten Anders Runbom omkommen på skeppet 
>>Hieronymus >> 1677 mot riksens fiender. Delta fartyg blef i 
likhet med >>Merkurius >> uppbringadt a f holländame i Malmö 
hamn . 

Kaptenen Carl Uggla , illa blesserad i sitt högra lår under 
batalj en mot danskarna 1676 på skeppet >> Svärdet». 

J{aplenen Sven Blom , hvars änka omn~imnes hafva 1683 
fått l i fsticlsunderh åll, >> oak ta d l henn es man ej tillsalt sitt !if 
för r ik sens fiender, likväl i anseende till hans gjorda tappra, 
tr ogna och flitiga tjenster . » 
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L öjtnant Jonas Falk, som miste hela sin högra arm, då 
]lan under kriget med Holland hade .anstållning i den engelska 
f]o ttnn . För att animera dem, som till Kungl. Maj :ts tjänst 
\'iile u ti sjöfart och soldatskapet öfva sig hos >>främmande 
potentaten, utbetaltes gra lial åt sådana, som under slika för
hållanden bl i f vi t af blessyrer förlamade, h varför äfve111 löj lnant 
Falck fick sådan t lifstidsunderstöd 1682 med 8 daler i må
naden . 

Löjtnanten, >> ärlig och manhaftig >> Johan Petersson Adler, 
som 1679 i Kalmarsund blef ombord på en esping illa blesserad 
i sitt hufvud af en musköt-kula, då fienden med sina brännare 
gjorde anfall. 

Löj tnan len Hans En gel, som 1682 omkom på en esping 
uneler storm. Om honom heter det i änkans gratialbref, alt 
>>hal l alltid låtit förspörja en besynnerlig flit och oförtrutenhet 
samt länge t jenat». 

Kaptenen välborne Peter Grubbe, som blifvit på Kungl. 
~Ia j :L s skeppsfloila »Hästlidna örlogs » blesserad. Han fick 1682 
ars underslöd efter 15 daler i månad en. 

Löjtnan ten Göran Nilsson Hunuou fick 168.± gratial, eme
da n han >> tjenat väl och flitig l en rundlig tid och nu gammal 
lorde n>>; dock skulle han hafva skyldighet att föra direktionen 
öl\er lotsverket i Stockholm efter viceamiral Rosenfelts m 
si ru k Lion . 

Löjtnanten Olof Joh:cmssoll Svartlock fick 1685 gralial så
som gammal och bräcklig. H an hade tjiinat sig upp från 
högha lsman, hvarom hans namn påminner. 

Liijtnanten Erik Persson Liten fick, såsom }ifvenledes gam
Illa [ och orkeslös, underslöd 1680. Afvel1J han torde hafva 
biirj;tl s in militära bana nere i de higsta graderna. 

Liij tnanten Mårten Höök hade genomgått lifvets h årda 
lln sLcr. Man har nämligen om honom följande biografiska no
tiser, a lt han först tjiinat vid armen under sista polska kriget 
Och diir under råkat uti fångenskap och fatt utslå många miss
ha ndlingar af barbariska fiender. Så lunda hade han blifvit 
fiir sal cl till Lurken samt i järn och boj or m ås t sucka i fången-
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skap 11li staden Smirnn, hvarur han dock blifvit ranconerau 

t-;'enom hjälp fran sliik lingar och andra kristmilda mensker 

Efter denna lid hade han tjiinat som korporal vid Bohuslän~ 
kavalleriregemente till ~'l r 1671, dä han log ansliillning vid fiol

lan . Som arklimiistnre åtföljd e han el! ambassadskepp till 

En.gland, tjänade sig upp till öfverlöjtnanl och blcf 1673 under

kommendant \'id Vaxholms fiislning. Hans iinka fick gratial 
1687. 

Om en kaplen Efraim 'Vilhem heter det, all han »uti alla 

kommencleringnr sig lappert och manligt förhåll it >> . Genom 

ett olyckligt fall vid ett skepps kölhalande hade han 1685 
tag i l el öd en. 

Utom ofvannämncla officernre upptager gratialistrullorna 

från denna tid en mängd namn p å underbefäl och gemenskap 

(båtsmän), hvilka und er Carl Xl:s sjökrig blifvit blesserade 

och förlamade, >> äkta krutgubbar >> , som nog Jiilo dansken kän

na pil , hur svenska stålet biter. Heder M deras minne, ty de 

lj:'inade troget sin konung och si tt land! 

(Fort s.) 

Herr Redaktör! 

,1!ed anledning af nwrindireklör S. Prwlis redogörelse för 

lsh erwnods sys tem, i sin cirsheräl/else i sketJ flsbygger i ocb 

maskinväsen år 1911. uti l: sta häftet för i å r af Eder tidskr ift, 

far jag godhetsfullt anhttlla om plats för följande tillägg: 

A f Engineering för den 25 juni l 909 framgår att Isher

woods system endast ii r en tilliimpning n l" milt engelska pa tent 

n:r 8437 af år 190-!. I England och J\anada, diir icke någrn 

nyh e tsgranskningar förekomma, ha.r Mr. Isherwoocl, först se

dan mitt patent utkommit , uttagit ett detaljpatenl , som i a!ll 

disentligt iir förut kiindt genom ofvan nämnda patent. Det 
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11ya i hans Hppfinnin g- skulle vara alt tvärskeppsspanten äro 

direk t för~nade med bordläggningen, en anordning som äfven 

jpg har i n).ill patent, där tviirskeppss.p:mten, af U- eller Z-järn, 

iiro direki fäslade till bordläggningen och fö rsedda med uttag

ninga r för lå ngsk eppsspanten. 1
) 

I ofvan n ämnda år sberä ttelse angifves >> Kendal Castle >> så

.-;om det första fartyget byggclt enlig t det nya systemet, men 

.det ta v:.u icke förhållandet , ulan det var >> Paul Paix >>, som sjö

sa ttes elen 12 augusti 1908 på Messrs R. Craggs & Sons varf 

i l\Iidd lesboro ugh ,2
) diir ägaren af milt patent, Mr. E. Hall 

·C I"'l'"'S var elirektör och Mr. I. 'V. Isherwood >> manager>> för 
t t"'O ' . . 

l arfve l.. De .äga· tillsaJTI111ans den s.en~res, p~teri.t och. b~tala 

roYalty för a;1·vändningen af miU spantsyslem, men hafva före

dragit att uppkalla systemet efter Mr. Isherwoocl, för att upp

fi nn ingen sk ulle synas vara engelsk. 

Det är hufvudskaligen två olika typer som byggas, näm

li gen tankbåtar, med en spantelistans af 4, 86 meter mellan tvär

.-;keppsspanten , och vanliga lastångare, med 3,Go m. spant

distans . De senare äro vanligen tvådäckade, hafva dubbelbol

len fö rseeld med tvärskepps halfspant, då sålunda afståndet 

mellan tYärskeppsspan len i botlen tanken blir l ,s:: m. 

Den storartade utveckling som detta system erhållit beror 

pi\ de s tora fördelar, som erhållas genom detsamma, och som 

kunna sammanfattas ti ll följande: 

l :o) en betydlig materialbesparing och ett biiltre tillgocl o

giiranele af materiale t, på samma gång erhålles ett starkare 

fa rtyg, och 

2 :o) en, enklare kon struktion i förening med en jämförel

sevis Hitt arbetsmetod. 

En moclifil;:ation af della byggnaclss~itt förekommer vid 

T yne på trunkfartyg, byggda enligt Mr. W. Ahsbys uppfinning, 

1 id h vilken ~mv·ändes under trunkdäck en . vattenbarlasllank 

' ) Se vidare mitt föredrag om : ett nyt t spantsystem för större 

1lla lm- och lastångare, publi<;eradt i Tekn. Tidskrift för den 22 juni 1907. 

' ) Fartyget byggdes för Mcssns Lennard's Oarrying O :o Limtd. 

T idsk1·ifit; i Sjiiiväsendet. 21 
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midskepps, konstruerad med långskeppsspant och starka stag_ 
spant och balkar anbrakta på långt afstånd från 11\:arandra, 
under det att öfriga delar af fartyget äro byggda på vanligt sätt. 

Stockholm den 18 maj 1912. 

Fr. Lilliehöök. 

Meddelanden från främmande . 
m arm er. 

(Afslutade den 15 maj 1912.) 

Danmark. 

Modernisering. 300,000 kr. strykas från anslaget t ill nybyggnad 
af torped- och und e rvattensbåtar , och skola i stället användas till 
moderniseriJJg af a rtilleriet på fartygen af H erlttf Trolle-typen. 

Aviatik. Dansk a marinen har af en privatperson såsom gåfva 
fått mottaga Svendsens biplan. Det är meningen att detta skall 
anvä ndas som öfningsapparat för elever. 

Norge. 

Nybyggnad. 2:a kl. torpedbåten n:r 27, Kj ell, löpte i början 
af mars af stapeln i Hm·ten. Den har ett deplacement af 100 ton,. 
samt är försedd med maskiner beräknade att utveckla 1,800 hkr. 
och att gifva båten en fart af 25 knop. Fullt färdig blir den först 

höst. 

Trådlös telegrafi och undervattens-signalering. En gniststation 
har inrättats på undervattensbåten Kobben; likaså ha en del anord-
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ningar för undervattens-signalering apterats. Vid anställda försök 
med dessa senare mellan Kobben och dess moderfartyg, Tyr, upp
nåddes fö rbind else genom vattnet till den sänkta undervattensbåten 
på 7'., dist. 

Tyskland. 

Tillägg till flottlagen. Det i föregående häfte redan omnämnda 
ti ll äg-get till f lottlagen, k ommer att utgå med 12,365,000 mk., hvaraf 
5 mil j. t ill ansk affande af luftskepp samt fö rsök med dessa. 2,575,000 
äro afseelda för utvidgning af varfvet i Wilhelmshaven samt byggande 
af c n flytdock a; för utvidgning af vissa anläggningar sammanhö
rand l ' med undervattensbåta rna begäres 2 milj. , samt för byggande 
af ett större sk jul för luftskepp 150,000. Till förbättr ande af min
ma ter ielen begäres 460,000, samt för inköpande af viss hlark åt 
fa sta kustförsvaret 180,000. 

Ytterligare tillägg. Den aktiva slagflottan skall best å af: 1 
fla ggskepp, 3 slagsk eppseskadrar, 8 stor a och 18 mindre kryssare. 

Reservflottan skall bestå af : 2 slagskeppseskadrar, 4 stora och 
12 mindre kryssare. 

Samtliga dessa stridskrafter benämn as med ett ord: »slag
flotta n». 

Hela aktiva samt '/, af r eservslagflottan skall vara i oafbruten 
tjänstgöring. Bemanningen i den föreg ående skall var a fulltalig (med 
und a n tag af materialreserven för torped- och unde1<vat tensbåtar , skol
skrpp och specialskepp); i den senare : ' /, af maskinpersonalen och ' /, 
af fif rig personal. 

H är några jämförelser mellan dc nya och de gamla bestäm
mcl,<' rn a. 

Summa fartyg. 

Slagskepp . _ . . _ . . 
Större kryssare 
Mindre 

Rustade fartyg. 

Förr 
38 
20 
38 

Nu 
41 
20 
40 

Ökning 
+3 

o 
+2 

Större ~findre 
Slagskepp Kr. Kr. 
Förr Nu Förr Nu Förr Nu 

I aktiva slagflottan ... 17 25 4 8 12 18 
I reserven ..... ·;.;· ·.:.;· ·.:..· ·:.;.·;.;· ·_...;9 ___ 4 ___ 2:-__ 1 __ -:-:-6---:_l:l __ _ 

Summa 26 29 6 9 18 2! 
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Dessutom yttr'rligare i r'n framtid: 3 slagskr'pp, 3 större och 
3 mindre kryssarr' . 

N ybyg·g·nadsplau. (Siffror inom parentes r'nligt gamla planen.) 
S:ma större 

År Slagskepp Större Kr. fartyg Mindre Kr. 
191:l ( i ) l ( l) l (2) 2 (2) 2 
1913 ( l) 2 (l ) l (:!) 3 (2) 2 
1914 ( l ) l (l) l (2) 2 (2) 2 
1915 (l) l (l ) l (2) 2 (2) 2 
1916 (l ) 2 (l ) l (2) 3 (2; 2 
1917 (l ) l ( l ) l (2) 2 (2) 2 

Personalökning·. 
A. 111.anslca1J tillhöra n el e m ah'.-, vmfs-, tmp.-b.-div . samt uncle1·vat. 

tensbåtsafcleln. 
Ökning i anledning af Off. u. o. Korpr. J\1:enio·e 

b Summa 
Längre tjänstgöring .... 155 ö 1402 6711 8274 
U.-v.-b .·väsendets utvidg. 102 10 693 1441 2246 
Ändr. besättningslistor . 34 755 3001 3790 

Ökning till år 1920 .... 291 16 2850 11153 14310 
Medelökning pr år ... 32 2 316 1240 1590 

B. Sjöofficemre. 

Ökning i anledn. af 

Längre tjänstgöring .. .. ... - 2 l 12 45 48 119 96 323 
U.v.b.-väsendets u tvidgn .... - - - - 4 59 58 ·- 121 
Ändrade besättningslistor... - - - -- 26 - 26 - - 11 - 11 

Ökning till år 1920 ............ ~-....;~-2-'1-1-~!__121__!. 
1

17
9
5 1 s

9
111

2
7

0
71 8

9
51 4

4
3
8
3 

Medelökning . .. ......... . . .. .... -

Kostnadsberäkningar. 

Utgifter i mil!. mark för år 
1912 1913 1914 1915 1916 1917 

A. Nybyggnader (äfven u.v.b. 
och luftskepp ..... ... .. 7 17 24 22 24 18 

B. Erforderlig ökning af års-
anslaget ....... . .... . ........ 5 5 5 3 

C. Ökning af löner, lönetillägg 
lll. m . .. ... . .... . .. . . . ..... 3 6 9 14 19 24 

Summa A+B+C ··· ···· ·· 13 28 38 39 43 42 
Ökning från föreg. år ...... .. + 15 + 13 + 10 + l + 4 _ l 
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Rekordkolning. l:a Pskaderns flaggskepp Ostfri esland intog den 
H ma rs 1,100 ton kol på något mindre än 2 timmar med i medeltal 
en intn gen kolkvantitet pr timme af 574 ton och ett maximum af 

72"2 ton. 

England. 

:VIarinbudget för 1912-13. Budgetförslaget slutar på en summa 
af 78:2 .923 milj. kr. mot 792,406 förra året, hvilket visar en minsk
ni ng af 5,483 milj . 

F öljande nybyggnade r föreslås: 4 (5?) supcr-dreadnoughts, 8 
snnhhgåcnclc, lätt bepansrade kryssare. 20 jagare, samt undervattens
bii tu r t ill ej upp gifvet antal, men för en anskaffningskostnad af 
700.000 pund. Beträffande typen för nybyggnaderna salmas ännu så 
längt' någr a uppgifter. Churchill nämner i sitt tal i parlamentet att 
d0 föreslagna mindre kryssarna komma att bli »de billigaste och 
sna bbaste fartyg för sedela med vertikalt pansarskydd, som England 
någonsin byggt. De skola vaka öfver slagflottans säkerhet, samt 
vara t illräckligt snabba att upphinna och tillintetgöra hvilken fient
li g j agare som h elst.>> 

.J agarna påbörjas reda n i vår. 

Xybyggnadsprogrammet sluta r på en summa af 235,"' milj. kr. 

Dessutom för eslå s en personalökning af 2,000 man (2,, milj. kr.); 
B., lll ilj. kr. mer t ill diverse bestyckning, hufvadsakligast för ny
hygt.m aderna; 8,, milj. kr. mer till hamnarbeten i Rosyth och J'lymouth. 
\' i<la rc är en mindre summa, hvars storlek ej angifves, anslagen till 
ntwekling af aviatiken inom fl ottan. 

Ny indelning af sjöstridskrafterna. De fartyg, som afscs till 
för w ar af hemlands fa rvatten (homc defence) bilda 1:a, 2:a och 3: e 
fi olt orna (fleet) , omfattande 8 slagskcppsesl..: ad r ar på !war och en 8 
fart ,,·g fö ru tom kryssare, jagare och diverse depotfartyg. Hvarjc sådan 
flott a utgö r en enhet ur förvaltningssynpunkt, samt har en viss grad 
af h ·igsbercd skap. 

1 :a flottan , bestående af 4 slagskeppscskaclrar och ett flaggskepp, 
sn nJt li ga fullt ru stade och slagfärdiga, utgöres af: 1 :a och 2:a div. af 
hontc•-fl eet- l:a och 2:a slagskeppseskadrarna; Atlanterflottan (förut 
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baserad på Gibraltar, hädanefter på hemlands farvatten) - 3:e slag_ 
skeppseskadern; fartyg, stationerade i Medelhafvet sammandragas till 
4:e slagskeppseskadern och baseras på Gibraltar, dymedelst intagande 
Atlanterflottans plats. Antalet fartyg uppbringas så snart ske kan 
till 8. 

2:a flottan skall utgöras af 2 slagskeppseskadrar med tillhörande 
kryssare m. m. enligt samma princip som nuvarande 3:e div., d. v. s. 
fartygen hafva alltid half eller mer än half besättning ombord, under 
det den andra hälften genomgår kurser i land eller dylikt. Ingen 
reservpersonal behöfver inkallas vid mobilisering. - För närvarande 
utgöres gamla 3:e div. endast af 11 slagskepp. Detta antal skall 
ökas till 16 så snart ske kan, och dessa fartyg skola så ledes bilda 
5:e och 6:e slagskeppseskadrarna i 2:a flottan. 

3 :e flottan är reserv och utgöres af 2 slagskeppseskadrar med 
reducerade besättningar. Här måste äfven reservpersonal inkallas 

händelse af mobilisering. 

Förbandsindelning enligt föregående. 1: a f l o t t a n. 1 :a slag
skeppseskadern: Neptune, St. Vincent, Bellerophon, Dreadnought, Col
lingwood, Temeraire, Superb, Vanguard; 

2:a slag·skeppseskadern: Hercules, Orion, Colossus, Monarch, Con
queror, Thunderer, Lord Nelson, Agamemnon; 

3:e slagskeppseskadern: King Edward VII, Africa, Britannia, 
Commonwealth, Dominion, Hibernia, Hindustan, Zealandia; 

4:e slagskeppseskadern: Exmouth, Duncan, Cornwallis, Russel. 

2 : a f l o t t a n. *) 5 :e slagskeppseskadern : Prince of W ales, 
London, Formidable, Implacable, Queen, Bulwark, Irresistible, Vene
rable, 

3: e f l o t t a n. *) 7 :e ·slagskeppseskader1n: Caesar, Hannibal, 
Illustrious, J upiter, Magnificent, Majestic, Mars, Prince George. 

Nyinrättadt kommando. Dc flottiljer, unde!'vattensbåtar m. m. 
som äro afsedela för omedelbart försvar af kusterna och hvilka fordom 
lydde under >>3 :d division>>, äro nu skilda därifrån och stå såsom en 
själfständig enhet under en amiral, benämnd >>Admiral of Patrols». 
Harwich blir t. v. hufvudstation; sedermera Eosyth. 4 jagarflottiljer 
om cirka 25 båtar hvar äro för närvarande tilldelade den nya be
fattningen. 

*) Med 6:e och 8:e slagskeppseskadrarna anstår ännu så länge. 
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Flottiljindelning. 

Verkstads-
Flot tilj Besättning Kryssare fartyg Jagare Hamn 

l fulltalig 2 l 20 Rosyth 
2 2 l 16 
3 2 17 Harwich 
4 2 l 16 Portland 

r reducerad 2 2 25 Harwich 

*) 6 3 l 24 Portsmouth 
. \ l l 24 Devonport 

l~ 2 l 24**) Harwich 

Nybyggnader m. m. Å Queen Mary, hvilken i mars sjösattes i 
Ja rrow on Tyne, skall, enligt uppgift i N avy Estimates, den svåra be
styckningen, som utgöres af 8 st. 34 cm. kanoner, uppställas i dubbel
torn i midskeppslinjen. 

Ajax's bepansring blir, enligt Naval and Military record, 300 
mm. t ill '/, af fartygssidan, därefter afsmalnande till 150 mm. vid 
stäfva rna. 

E nligt samma källa skola de nya småkryssarna erhålla 2 a 3 
fö rl.Jr änningsmotorer. 

16 af de i marinbudget en äskade jagarna: äro redan beställda 
hos F airfield, Swan Hunter, Parsons, Yarrow, White, Denny Bros. och 
Thornycroft. 

K ing George lär skola förses med slingertankar. 

Frankrike. 

Marinbudgeten. Denna slutar på en summa af 224,018,000 francs, 
inbPgripet nybyggnader och utvidgningar af varfs- och hamnområden. 
Förut om redan under förr a året stapelsatta fartyg (France, P a ris, 
Lonaine, Bretagne och Provence), skola dessutom fyra nya slagskepp 
Påbörjas under årets lopp: A-7, A-8, A-9, A-lO, samt 2 jagare och 
3 unlle rvattensbåtar. 

Personalen ska ll ökas med 3,400 man. 

Ny förläggning af undervattensbåtar. I st. för den gamla orga
nisationen med sj älfstäncliga torped- och unclerva ttensbåts-flottiljer - *) U n der Admiral of Patrols. 

**) F. el. coastal destroyers. 
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i Je olika hamnarna , sa mmanföra s nu undcrYattcnsbåta rn a i 6 divi
sione r, 3 af dessa lydande unde r 2 :a eskaderns kommando . och de
öf riga under 3:"f' eskadem. l<'örläggningsplatserna för dc förra bli : 
Toulon. Biserta och Oran; fö r dc senare: Calais, Chcrbourg och Brest. 

Bärgning af sjunkna undervattensbåtar. Ingenjör Surcouf har 
uppfunnit en ballong, hv.ilken, fastgjo rd vid en sj unken undervattens
båt, fylles med luft och dymedelst blir nog bärl.;:raftig att lyfta denna. 
Försök. utförda i Cherbou rg's hamn med en gammal ångpanna, fyllrl 
med skrot och s2nkt på 30 m. djup. visade till fullo uppfinningen& 
praktiska användbarhet i det pannan efter en mycket kort stund flöt 
upp till vattenytan, buren af ballongen. Försök meJ motsY arande· 
lyftning af unden·attensbåta r hållas ännu st rängt hemli ga . 

Nybyggnader. De under >>marinbudgetem> äskade nya slagskep
pen, skola erhålla en bestyckning af antingen 16 st. 34 cm. kanoner 
uppstä llda i fyra torn med fyra i hvarje, eller 12 st. 34 cm. kanoner 
uppställda i tre 4-kanontorn midskepps eller två 4-kanonto rn med' 
två du b belkanontorn ofvanpå. 

Fartygsindelning. Fr. och med maj år skall elen aktiYa flottan 
erhål la följande indelning: 

1:a slagskeppseskaclern: Voltaire, Condorcet; Dant on , Vergniaud ; 
Mirabcau, Democratie. 

2 :a slagskeppseskadern: Patrie, Veritc ; Justicc, R cpublique. 
Kryssar-eskadern: W aldcck-Rousseau, Ernest-Rena n ; Edgar-

Quinet, Victor-Hugo ; IAon-Gambctta , .)ulcs-Fcrry. 
Fyra jagardivi sioner om 5 båtar. 

Aviatik. I marin buJgctcn äro cirka 800,000 fr . afsa t ta för derr 
ma ritima aviatiken. 

Den nya organ isationen fö r Jet maritima flygväsendet kommer 
att gestalta sig i hufvuclsak sålunda. 

En flygcentral på land und er befäl af >> le commancl ant superieur 
•le l'aviation maritime >>, dess utom öfvcrbefälhah are fö r sa mtliga avia
ter, skolor. verkstäder m. m., upprättas. 

Ett större f a rtyg (f. n. Foud re) jämte en del småfartyg ställas· 
af le commandant supe ri cur till rlcn maritima aviatikens förfogande. 

Till skolan kunna kommeneleras antingen >>l icutenants de vais
sea w> eller >>cnseigncs dc vaisscau>> hvilka stått minst 3 år i graden, 
samt dessutom inneha minst ett å rs t jänstgöringstid ombord. 

Antalet elever bestämmes hvarjc år af marinmini·stern. Kursen 
pågår i 9 månarlcr. 
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Efte r genomgången kurs erh åll a eleverna sina flygdiplom och 
är'' n u skyldiga att k va rstå såsom >>flygofficerare >> i tre å r, utbild
ni rt-~ tidcn inberäknad. Komm end erin gen kan förlängas p å särskild 
hel!•"''tn med ett år i sände r. 

Sä rmast unel e r >>le commanclant supcri cur de l 'a:viation maritime>> 
,;ta r en chefsingenjör med tillsyn öfvcr tekni ska cktaljcr, expc ri 

!lll' llt m. m. 

Följande fö rhöjning af •h gaflöningcn åtnjutes af >>flygofficerare>>: 
regt' mc ntsofficer ................. . . .. ............. :14 frcs. 
li<'utenants clc vaissea11 . ......... . .... . ............ :11 >> 
Pnscignl's d0 va isseau . ................... . . . ..... 10 >> 

Italien. 

FartygsmaterieL Andrea Doria och Duilio hafva stapelsatts, 
il<'ll förra i mars, den senare i ap ril. Dc skola erhålla ungdär sam
lll <l ht'styckning och deplacement so m Cavour-klasscn (22.000 t.). 

Dc nyaste Dreadnoughts skola crl1ålla namnen Dandolo och 
Uoros ini. Deplacementet blir 26- 29,000 ton och bestyckningen 10 st. 
:)5 ... r m. k anone r. Fart: 25 knop. 

K ryssaren Marsala har löpt af stapel n. Deplacement: 3.500 ton: 
fa rt: 29 knop; bestyckning: 6 st. :12 cm. kanoner och 6 st. 75 mm . k. 

Från kriget. Amiral Faravclli , lnilken i januari efterträdde ami
ra l ,\u bry, har på grund af vacklande hälsa inlämnat sitt >lfsked. 
H>rns efte rträdare blir amiral Lcon Vialc. 

På morgonen den 18 april befunno sig 4 slagskepp och 20 jagarl' 
uta nfö r Dardanellcrna . Meningen va r ej att forcera sunel en utan 
nr,tu v il le fö rsöka locka ut den turki5ka flottan till strid. Efter att 
hahH bomba rder at befästningarna i ungefär 2 timmars tid unel e r 
h ilk a. rlessa svarade med en lam eld , drog sig flottan t illbaka ut an 
fiirln;;te r. 

Mot en del af dc viktigare öarna i Acgci ska ha fvct haha lyc
ka <],. lanrlstigningsförctag utförts. 

Tu rki ska yachten Shipka, hvilkcn i januar i kapades af ital ienar
na, ii r under namn af Cunfida inrangerad blanrl 4 :c kl. f<Htyg . 
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Österrike. 

Fartygsindelning. Från och med 1:a maj erhåller flottan föl
j ande indelning: 

Högste befälhafva re: konteramiral Lanjus v. Wellenburg; 
1: a d i visionen: Erzherzog Franz Ferdinand (flaggskepp), Radetzky, 

Zrinyi; 
2:a divisionen: Erzherzog Karl (flaggskepp), Erzherzog Friedrich 

Erzherzog Ferdinand Max; ' 
3:e (kryssar-)divisionen: St. Georg (flaggskepp), Kaiserin Maria 

Theresia, Aclmiral Spann, Aspern; 
Depotfartyg för torpedbåtar: Gaea; 4 (nyare) jagare, 4 (äldre) 

jagare, 4 större torpedbåtar, 14 mindre torpedbåtar. 

Ny typ af undervattensbåt. Firman Whitehead har byggt en 
undervattensbåt af ny modell efter ritningar från >>the Electric Boat 
Company» med ett deplacement af 275 ton i flytläge. Fart under 
vattnet l1 knop. Båten är förseeld med sidotuber, hvilka lära ha 
11tvisat synnerligen goda resultat vid anställda försök. 

för.enta . staterna. 

Personalen. En del nya amirals- och viceamiralsbeställningar 
lära skola inrättas. Detta på grund af att vid sammant räffande med 
tyska, engelska eller franska sjöstridskrafter dessas högste befälhafva
re i allmänhet inneha högre rang än den kontrearniral, hvilken som 
regel för befäl öfver amerikanska styrkor. Titeln amiral eller vice
amiral skulle dock endast tillkomrna vederböJiande under sjökom
mendering. 

Efter genomgången kurs i sjökrigsskolan skola kadetterna ej 
såsom hittills ondast utnämnas till »rnidship-men» utan ornedelbart 
erhålla sin löjtnantsgrad. 

Torped- och undervattensbåts-väsendet. 
{flottilj) är ändrad till »flottill a», liksom 
»group». 

Benämningen »fl eet» 
»division>> ändrats till 

Torpedbåts-förbanden i Atlantiska Oceanen (förutvarande Tor
pedo Atlantic fleet) ställas uneler befäl af högste befälhafvaren för 
Atlantiska flottan och kallas: Atlantiska torpedbåts-flottiljen; l:a-5 :e 
;> groups» med 5 båtar, 6:e och 7:c med 4. Undervattensbåta r på denna 
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ku~t, hvilka förut lydt under chefen för >>torpedo Atlantic fleet», 
blifva själfstäncliga utom under en kort tid af året då de ställas uneler 
högste befälhafvaren för Atlantiska flottan. De benämnas >>Atlantic 
submarine flottilla>>. 

Ofriga båtar sammanföras till reserv->>groups>>, hvar och en till
hörande sin station: Charleston, Annapolis och N ewport. 

På Pacific-kusten bilda samtliga torped- och undervattensbåtar 
en stor sj älfständig >>flottill a>> uneler egen chef. Den skall bestå af 
ett flottiljfartyg, 12 torpedbåtar och 4 undervattensbåtar. 

>> Torpedoflottilla, Asiatic fleet>> blir namnet på torpedbåtar sta
t ionerade i Ostasien. Här ingå 5 torpedbåtar och 4 undervattensb åtar. 

Profturer. Slagskeppet Florida upp n ådcle vid förrättad proitu r 
22.,. knop. 

Dockor. Den nya torrdockan vid Balboa (Panamakanalen) er
håller en tröskelbredd af 30,. m. Fartyg af 300 m. l2ngd och lO,, m. 
dj upgående skola kunna dockas. 

japan. 

Nybyggnader. I mars påbörjades byggandet af slagskeppet Fuso 
i Kure. Enligt japanska tidningsnotiser skall det erhålla 30,600 tons 
deplacement, 22 knops fart samt 12 st. 35,o cm. kanoner. 

Slagkryssarna Kongo, Kirishima och Hiye i skola restyckas med 
35,r. cm. kanoner, hvar och en 'Vägande 86 ton med en projektilvikt 
nf 846 kg. Kanonernas lifslängd beräknas till 250 skott mPd strids~ 

laddning. 
Det gamla kustförsva rsfartyget HiyPi är försåldt och struket 

ur fa rtygs rullan. 
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D. T. f. S., sid. 150. 

P. U. S. N. I., sid. 87. 

M. R. , sid. 421 och 579. 
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Jj) er italien isch-ti.'trkische Krieg 1911-1912 
T>a guerre italo-turque : ..... ...................... .. 
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Dit> Annahme des französischen Flottenge-

sntzes .................................................. . 
Da~ bewilligte italienische Marinebudget 

1911-12 .......................................... .. 
Enhnlrf zum japanischen Budget fi'tr das 

.hhr 1912-13 ..................................... . 
Bclicht i.'tber die Venvendung der im eng

hchen Marine-budget 19 19-11 eingestellt 
ge\\'esenen Kredite ............................ .. 

Der englische Jl.farineetat 1912-13 und die 
X euverteilung der britischen Seestretkräfte 

La :.\Iarine des Etats-Unis, d 'apres le »Scien-
h tic Am eriean • ................................... . 

L 'organisation du haut commandement ..... . 
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nne ..................................................... . 
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flot te ............................ ........ .......... . .. 
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Fartygsbeskrifningar, skeppsby!Jgeri och fartygs-
maskiner. 

Le contre-torpilleur: ce qu'il ist et ce qu'il 
devrait .etre, d'apres les enseiguements de 
la guerre russo-japonaise ................... .. 

T idsk1'·ift i Sjöväsendet. 

M. R., sid. 495 och G55. 
Y., sid. 19,3. 
D. T . f. S., sid. 210. 
D. T. f. S., sid. 232. 

M. c1 l. F. N:o 10, sid. 3. 
l\1. d. L F. N:o 12, sid. 3. 

R. M., del 192, sid., 461. 
R. M., del 192, sid. 473. 

R. M., del 192, . sid. 510. 

.M.. G. S. sid. 452. 
D. T. J. S., sid. 185. 

P. U. S. N. I., sid. 187. 

M. R., sid. 432. 

M. G. S., sjd. G23. 

M. G. S., sid. 638 . 

l\1. G. S., sid. G47. 

M. R., sid. 565. 

R. M .. del 192, sid. 751 . 
Y, sid. 209. 

Y, sid. 225. 

M. d. l. F., N:9 14, sid. 3. 
M. el. l. F., N:o 18, sid. 3. 

R. l\1.. , del. 192, sid. 312. 

22 
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U n nouvel eclaireur ..... ... ..... .. ................ . 
Uber Schiffe mit maximalen Dimensionen 
Die neuesten Schlachtschiffe der Vereinigten 

Staaten-Marine •Oklahoma> und >Nevada» 
Moderna båtdäck ..... . ............................ . 
De Frahmske slingertank er .................. .. . 
The Development of Under-vVater Proteetian 
MJS »Selandia» ................................ .. .... . 
Elektrisk Framdrivning of Skibe .......... .... . 
Die Ölmotorenschiffe .Selandia• und ,Jut-

landia> .............................................. .. 
Uber den Schutz der Kriegschiffe gegen 

Torpedos, Minen und Unterwassertreffer 
Haubtbewaffnung und lJnterwasserschutz 

der Schlachtschiffe ............................. . 
Le~ constructions navales anglaises en 1911 
Abandon pretendu du typ e .................. . 
Dreadnought en Angleterre ................... . 
Les con tre-torpilieurs d'escadre .............. . 
Le C ar go a mo te ur >>Selandia >> ..... ........... .. 
Les essais du contre-torpilleur »Dague, .. . 
Hi.~torik "öfver Dieselmotorer för fartygs-

andamal ... ........................................... . 
Elektrisk styrning .... .................. .... ........ . 
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Navigation. 
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Distance ..................... ................. ...... . 
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Alt e und neue Seekarten ..................... . 
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Arn1ies ............... .................... .......... .. 

Om Undervandsbaades Anvenclelse i smaa 
neutrale Stater med lukkede Farvande ... 

Luftseg Ii ng. 

Les bases theoriques de l'aviation .. 

R. M., del. 192, sid. 442_ 
M. G. S., sid. 426. 

M. G. S. sid. 485. 

T. 'l'. Skeppsb., sid. 15. 
N. T. f. S., sid. 61. 
J . R. S. I., sid. 390. 
D. T. f. S., sid. 89. 
D. T. f. S., sid. 139. 

M. G. S., sid. 599. 

l\L G. S., sid. 608. 

l\L R., sid. 637. 
R. M., del 192, sid. 644. 

R. M., del 192, sid. 712. 
Y., sid. 161. 
Y., sid. 190. 
Y, sid., 232. 

T. M., sid. 62. 
T. M., sid. 72. 
T. M., sid. 95. 

D. T. f . S., sid. 189. 

P. U. S. N. I. , sid. 117. 

N. R., sid. 586. 
M. R., sid. 600. 

J. R. S. I. , sid. 368. 

D. T. f. S., sid. lOJ. 

R . M., del 192, sid. 277 
och 604. 
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Kustbefästning ar. 

Same considerations which affect the Trai
Ding of the R. G. A. in Coast Defence .. . 

Handelsflottan och kolonialväsendet 

Vor Handelsmarine og Skibsfart 1911 
Världs-handelsHottan ............................. . 

Sjöolyckilr. 

Kollisionen mellan Hawke og Olympic ..... 
Die Bergung des italienischen Panzerkreu-

zers >San Giorgio • ........................... .. 
Conseil de guerre relatif a l'echouage des 

CL1irasses de la mer N oire ............... ... . .. 
Le vapeur grec ,Eline» echoe sur les Ra-

gues de Cal"l·o ...................... .. .............. . 

Hälso- och sjukvård. 

Zm K ritik des Gasvergiftungen in Kohlen-
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Luftozonisierung an Bord S. l\L Schiffe .. . 
Ett fall af skottskada i hufvudet .......... .. 
J\Iilitärtjänst och barnförlamning .............. . 

Rättsväsende och författningar. 

Znr Ratifikation des Prisenhofabkommens 
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fra ges et epaves ................................. .. 

Diverse. 
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Panamakanalen ..... ............................... .. 
»Punishment» as Applied to Soldiers and 

Sailors ........................ ... ... ................ .. 
Die Ursachen der Explosion im Ni'trnberger 

\\'er k e der Maschinenfabrik Augsburg
~i'trnberg A. G. om 30 Januar 1912 ..... 

J . R. A., april, sid. 42. 

D. T. f. S., sid. 127. 
N. T., sid. 167. 

D. T . f . S., sid 159. 

M. G. S., sid. 591. 

R. M., del 192, sid. 720. 

Y., sid. 202. 

1\tl. R., sid. 456. 
M. R., sid. 616. 
M. H ., sid. l. 
M. H., sid. 48. 

M . R., sid. 620. 

l\1.. R., sid 581. 

l\1. d. l. F. N :o 11, sid. 3. 
N . 'r. f. S., sid. 97. 

P . U. S. N. I., sid. 69. 

M. R., sid. 593. 
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Använda förkortningar: 

= Annalen der Hydrographie und .Maritim en Meteorolog i ~ 
= Artilleri-Tidskrift. 

A . N. G. = Army and navy Gazette. 
D. T. f. S. = Tidskrift for Sovoosen, Dansk. 
E. = Engi!'teer. 
Eg. = Engineering. 
K . V. A. H. (T.) = Kungl. Krigsvetensl,apsakaclemiens Handlingar (Tid-

shift). 
L. M. F. = La Marine Fran c;aise. 
I. M. = Illustrerad l\iilitärrevy. 
J. el. T. T . = J ahrbuch der drahtlosen Telegraphie und Telephonie. 
J. R. S. I . = Journal of the Royal Un.ited Senice Institution. 
J. R. A. The Journal of the Royal Artilleri. 
M. d. l. F . == Monitem de la Flotte. 
J\1 . R . = Marine-Rundschau. 
M. G. S. = Mitteilungen aus dem Gebiete des Seewesens. 
M. T. - · Svensk Militär Tidskrift. 
N. = Nauticus. 
N. M. = The N au tic al Magazine. 
N. T. = Nautisk Tidskrift. 
N. T . f. S. = K or sk Tidskrift for Sovoosen. 
P . U. S. N. I. = Proceedings of the United States Naval Institute. 
R. A. = Revue d'Artillerie. 
R. M. = Revue Maritime. 
Ri. M. 
S. A. 

= Rivista Marittima. 
= Scientific American. 

S.N.m. T. K.= Svenska Nationalföreningens mot Tuberkulos Kvartals 
skrift. 

S. T. H. I. S. = Svensk Tidning för Handel, Industri och Sjöfart. 
T . F. = Tidsl;:r·ift i Fortifikation. 
T. H. 
T. M. 
T. T. 
U. S. G. 
Y. 
V. F. 

= Tidskrift i Militär hälsovård. 
= Tidskrift för · Maskinister. 
= T eknisk Tidskrift. 
= United Service Gazette. 
= Le Yacht. 
= Vår Flotta. 
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Kungjorda patentansökningar. 
(Medcleladt genom Th. vVawrinskys Patentbyrå, Stockholm.) 

Datum 

2o;., 

l •"'/n 

1298/11 

"'""/on 
2380 /u 

2H3/ 11 

Uppfinningens art 

Roder för unelervattens båtar. Fiat-San Georgio, 
Societe Anonyme, Specia, Italien. 

Anordning vid undet·vattens båtar eller dykbåtar. 
Frieclr. Krupp A. G., Essen, Ruhr, Tyskland. 

Undervattensbåt. E lectric Boat Company, New 
Y ork, U. S. A. 

Lysboj. N. Goodyear, New York, U. S. A . 
Utskjutningsanordning för torpeder. Electric Boat 

Company, New York, U. S. A. 
Fartyg för krossning af undervattensklippor. F. 

Lo bnitz, Renfrewshire, Skottland. 

Uneler två månader från ofvanstående data kunna invändningar 
mot dessa ansökningar ingifvas till Patentverket. 

Rustade och till rustning anbefallda sjöstyrk o r 
och fartyg. 

Kusteska.dern, 

Pansarbåten Oden (flaggskepp): 

Eskaderchef : konteramiralen Ehrensvä rd; flaggkapten: kommen
<l öt,•n von Krusenstierna; flaggadjutantcr: kaptenerna E. Hägg och 
•l(' B roen; stabsingenjör : marindirektören Pauli; stabsintendent: ma
ri n intendenten Bergclin; sta b s- och fa rtygsläkare: marinläkaren Bo
:;tröm. 
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Fartygschef: k ommendörkaptenen K ord enfel t; sekond: kaptenen 
von Horn; officerare: kaptenerna Wibom (K. O. och G. 0 .) och Fevrell 
(A. 0.), löjtnanten Torclius, und erl öjtnanterna von der Burg, Erikson 
och V i rgi n, resernmderlöjtnanten Zetterberg. 

Pansarbåten Niord. 

Fa rtygschef: kommendörkapte nen de B run; sekond: kaptenen La
gercrantz: officer a re : löjtnanterna Rosensvärd (N. 0.), Wahlström (A. 
0.) och Ca li ssendorff. underl öjtnanterna C. A. Laurell, Mörner och 
Tholandcr, resc rnmdcrl öjtna n ten K i nell: fa rtygsingenjör: marin in
ge njören Löfn)n; fartygsintendent: marinunde1·i ntendenten H ed man. 

Pansarbåten Thor: 

Fa rtygsch ef: kommendörkaptenen Hermelin ; sekond: kapte nen 
Nissen: officer a re: kaptenen Bjurner (A. 0.) . löjtnanterna I sberg (N. 
0.) och von Hofsten, underlöjtnanterna Grefbe rg. Hedin och Wester
ling, reser vun derlöj t nanten Vult YOU Stcyern; fa rtygsingenj ör: marin
i ngcnjören Samzel i us : fa rtygsintendent: marinunderintendenten Ohlen; 
fa rtygsl äkare : marinläkarstipendiaton Rubenson. 

Pansarbåten Äran (di visionschE'fsfartyg). 

Didsionschd: kommendören Ekström: divis ionsadjutant : löjtnan
ten K a rl son ; diYisions- och fa rtygs in g·enj ör : mariningenjören Åker
mark: diYisions- och fa rtygsintendent: marinintenden ten Hallcl en ; divi
sions- och fartygsHika re : marinl äkaren Rothma n. 

Fartygschef: komme ndörk aptenen No rselius : sekond : kaptenen 
Cclsing; officera re: kaptenen B rodin (A. 0.). löjtnantern a Ekebohm 
(K. 0.) och OclqYist (G. 0.). unele rlöj tnanterna St römbäck, Broms, 
Elliot och K otzler. 

Pansarbåten Wasa. 

Fartygschef : kommendörkaptenen Engström ; sekond: kaptenen K 
W este r: officerare : k apte nen Mal rngrcn (A. 0 .), löjtnanterna Flygare 
(K. 0.) och Frick. unclorlöjtnnatorna Malmq vist, H erlitz. Sandström 
och W. P . Hami lton. resenunderlöjtn ante n Westin ; fartygs inge njör: 
ma r i n ingenjö ren Stå lbeTgPr; fa rtygsintendent: ma r in i n tenelenten Hög
berg. 

Pansarbåten Tapperheten. 

Fartygschef: kommendörkaptenen Lidbeck; sPkoncl: kaptenen de 
Ch amps; office rare: kaptenen Oste rman (?\. 0.). löjtnanterna Få hracus 
(A. 0 .) och Hallström, underl öjtnanterna Linder , Lanclqvi st, Ekelund 
och Dy rssen, reservunde rl öj tnanten Melen; fa rtygs inge njör: ext ra ma
'·iningenjören Posse .: fartygsintcnclent: marinintend0nten Be rg. 
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Kanonbåten Urd. 

F artygschef: kaptenen Eklund; officerare: löjtnanten von Bahr 
(rM 1 office r) , unclerlöj tnan ten Eckerst röm. 

Sjökrigsskolea:Cdelningen, 

Pansarkryssaren Fylgia. 

Afdelni ngs- och fa rtygschef: kommendörkaptenen W achtmeister ; 
sekond : kaptenen Le ch e; off ice ra re: k aptene rna Södc rb aum (K. O. 
och A . 0.) och Linclstedt (K. 0.) , löjtnanterna A. E. O. Gi ron, Modin 
(K. 0 .), Braunerhielm (G. 0.), Scholli n och Sundblad (K. 0.); fartygs
ing,•n jör : mariningenjören Lindgren ; fartygsinte nclent: marininten
denten Fredholm: fartygsläka re: marinl äkaren Schröcll. 

Pansarbåten Manligheten. 

Fartygschef : kommen dö rkaptenen Spa rre; sekond: kaptenen P os
se: office rare: kaptenen Ti sclius (K. 0.) . löjtnanterna Wrangel (?\ . 0.), 
P alm (K. O. och A. 0.) , W achtmeiste r, P. Burman (K. 0.) , Rudberg 
(G. 0 .) och Unne rus; fa rtygs inge nj ör: ma riningenjören Ekström; far
ty g~intendent: ma r inunderin te ndenten Desthon: fartygsläkare : marin
lä knrstipendi at en Wildner. 

l:a skeppsgossea:Cdelningen., 

Ofningsskeppet N aj ad en. 

Afclelningschcf: k ommendörkaptenen L. Äkcrhi elm. 
Fartygschef: k aptonen af Klerckc·r: office rare: lö:jtnantcrna von 

Krusenstierna och Li nclst röm: f a rt~·gsl ä karP: mar i ni äkarst ipend i a t en 
Lnnrlahl. 

öfningsskeppet J arra mas. 

Fa rtygsch ef: kaptenen Hui tfelclt; off ice ra re: löjtn R n ten Sjöberg 
ocli unelerlöjtnanten W rede. 

öfningsbriggen Gladan. 

FA r tygschef : kaptenen Fröding: officera re: löjtnanterna Ull en 
oc h D~·rssc n. 

::2:a skeppsgossea·f"deln.ingen.. 

Pansarbåten Thordön. 

Afdelnings- och f a rtygschd: kommendö rkapte nen Anka rcron a; 
~Pkond: kaptenen Gustafsso n ; officer: löjtnantc-n Str indberg : stab~-
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intendent: marinint en•len ten J3rowall; fartygsläkare; ma rinläkarsti
pcncli a ten Sjögren. 

Pansarbåten Tirfing. 

F a rtygscl1e:f ~ _·kaptenen Tollstqn; .officer: löjtnanten Cleve. 

Torpedkryssaren Jacob Bagge. 

Fartygschef: kilptcnen Meister ; officerare: löjtnanterna B lix o c]] 
A ~pluml. 

Toqledkryssareu Claes Horn. 

Fartygschef: kapte nen Liljencrantz; officerare: löjtnanterna 
Warfl-inge och Biörklund. 

· Torpedbåten Mira. 

Fa rtygschef: löjtnan ten Blomberg. 

Ofningsbriggen :Falken. 

Fartygschef: l\aptcr1cn Lindblad; office r: underlöjtnanten Te·rn-
berg. 

Underva.ttensbätsl,;:olea.fdel~ingen. 

Officerare: kaptene rn a l aoobi och Simonsson, löjtnanterna Zan
dcr och Olsson, unel erlöjtnanten K. G. Hamilton. 

Verkstadsfartyget Blenda. 

Afclclningschcf: komm endörkaptenen Posse; stabsingenjör: marin
i ngcnjören Zetterström. 

Fartygschef: löjtnanten Schi.isslcr ; officer: unelerlöjtnanten Wein
bcrg; fartygsläkare: marinläkarstipencliaten Saed6n. 

Torpedskolea.fdelningen. 
den 29 maj. 

Log·ementsfartyget Stockholm. 

Afclclningschd : kommendörkaptenen Ekelund ; 
löjtnanten Mörner; ·- stabsingenjör: manmngen.]oren 
stabsintcndent: marinintenden ten E. B. E. Thörn.· 

f lagg·adjutant: 
Björnstjerna; 

kapten W ah l berg; officer: löjtnanten Ekeroth; fartygsläkare: 
marinläkarstipendiaten Bolling; i n struktionsb~fäl och eleve r : kommen
dö rk aptenen Riben , kaptcncma Jiolinder, Maijström , A. I-lägg, Tyderl 
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och :-;\'inh ufvud, löjtnantcma Ehre ns,·ä rd, Friis,_ I. A. Cassel, ]3ock -
Fr i "· .\ kerhielm, El l sen, K och, Rosen, '\T all m , Ek str and, Ob<'rg . 
W• t!' J', Uggla , Lindgren och Enrll . unrlerloJtnantcn Skarin , t.orpcrl-

in l! ujöre n Elmquist. 

Torpedkryssaren Psilander 
clrn 24 maj. 

Fa rt~·gschof: kaptenen Prytz; office r : und<•rlöjtnantcn B roms. 

Öfriga. fartyg. 

Guistfartyg·et Skuld 
den :29 juli. 

Fartygschef: kaptenen Söde rbaum (K. 0.) ; office rare : l.;:aptcncn 
Li nds tedt, löjtnanterna Wrangel , Modin (K. 0.), P. Burman (K. 0.) och 

~un•l hlad (K 0.). 

Log·ementsfartyget Freja 
den 3 juni. 

li'artygschef: kaptenen Grafström; officerare: kaptonen Berg ill a rk, 
Jiij tn,mtcrna Arnbcrger, Södc rbcrg, Johnson, Ottosson, Aberg, Stcphcn
son ~öllcr och Westman, reservund e rlöjtnanterna Manne och W este r
hrrg ; fa rtygsintendent: marinunder intendenten von Malmborg; far
ty g~l ä k a re: ma rinläkarsti pen di a ten Cederberg. 

Kanonbåten Svensksund. 

}'artygschef: kaptenen Selander; officerare : löjtnantern a Li ml
hr r~· . Svcnonius och Hummel. 

Chefsfartyget Drott. 

}'artygschef: kommendörkaptenen Ericson; sekond: kaph•non 
Ekdu ncl ; officerare: löjtnanterna Håkansson och Flory; fartygstnten 
rlPllt : marinunderintendenten Collbrrg; fartygsläkare: marin l iiL1 ren 

lT nlt gTcn. 
Ångfartyget Sköldmön. 

Fn rtygsch ef : löjtnanten Låftman. 

Afgått. 

1\edanståenJo exped itioner h afva afslutats : 

Pansa rb åten Oscar H. 
1\:arlskrona och stockhalm s n' krytafdclningar. 




